
KAIP STIRPUS KOMUNIZMAS ?
Prieš 50 metu komunizmas ža

dėjo pakeisti pasauli.:. Daug idealistu 
nusivylę tuometiniu absoliutizmu, 
ir socialine neteisybe, šokosi i dar
bą nesiskaitydami nei su priemonėm, 
nei su žmonių gyvybėm, kad tik pa
saulį, pakertus į komunistinį rojų. 
Tada buvo tikėjimas, ir buvo viltis. 
Dabar po 50 metu jau galime matyti, 
kas padaryta, kas pasiekta ir kas 
betiki komunistiniu rojumi. Tikėji
mas prarastas ir vilties įkurti rojų 
zemeje jokios. Komunizmas laikosi 
tik brutalia diktatūra i tosei valsty
bėse, kuriose jis viešpatauja, gi ki
tuose kraštuos kur tebėra demokrati 
niai rėžimai, kur komunizmas reiškia
si kaip ideologija ar poltinė partija, 
šiandien .tapo pasenės, utopiškas 
ir niekas i_ jį rimtai nebežiūri, jis 
darosi nebepavojingas. Demokratiniai 
rėžimai leidžia jam laisvai veikti ir 
organizuotis, nes žino, kad jokio 
pavojaus iš tos veiklos jau nėra. 
Pav. JAV per paskutinius prezidento 
rinkimus komunistu kandidatas Gus 
Hali jravo tik 2^,894 balsus.

Čia noriu supažindinti su Va
šingtono žurriapsto Roscoe Drummond 
sindikatinėje spaudgį^ skelbiamomis 
mintimis apie komučA^a. J-’i.U>^kįr 

“Komunizmas
ius, kur p* <2į< p.. 
Įperša pavaldiniams, bet kur yra 
laisvas žodis ir laisva spauda, ne
randa argumentu ir silpnėja. Tokiu 
išvadų priėjo Valstybės departamen
tas, surinkęs faktus iš savo diplo
matinių atstovu, ir jas paskelbė me
tinėj apžvalgoj.

Nekomunistiniuose kraštuose
komunistu partijos yra stagnacijoj. 
Skaičiuojama, kad 14-koj komunis
tinių kraštu yra 47.2 mil. komunistu,

BREŽNEVAS APIE KINIJOS 
"REAKCIONIERIUS”

MASKVA - Užsienio korespon
dentai, kurie stebėjo Sovietu Sąjun
gos 50 metų dabartines sistemos įve
dimo iškilmes, tvirtina, kad Maskvoj 
tik Chruščiovo laikais buvo taip 
smarkiai atakuota Kinija, kaip dabar. 
Brežnevas savo žodyje komunistinės 
Kinijos nuodėmės minėjo daugelį kar
tu, ko anksčiau uis pats vengdavo, tai 
leisdamas kitiems daryti, “Kinija 
mus šmeižia biauriais prasimanymais, 
niekina mūsų užsienio politika’’; “tik
ras absurdas, kai reikalauja mūsų 
teritorijas”; “Sabotuoja mūsų pastan
gas siekti nusiginklavimo pasauliniu 
mastu”; “Nuolat kenkia socialistinių 
kraštų vienybei, ir draugus kursto 
prieš mus”; “įneša nesantaika i 
mūsų eiles, kursto nacionalistines 
tendencijas”; “Organizuoja besivys
tančias šalis prieš Sovietu Sąjunga” 
ir t.t.

Brežnevas ypatingai pabrėžė 
vis didėjanti idėjini skilimą. Dar 
minėjo, kad jis 1971 pasiūlė nepuoli
mo paktą. Tame siūlyme buvo aiškiai 
pasakyta, kad reikėtų atsisakyti nuo 
paprastu atominių ar raketinių ginklų 
užpuolimo vienos šalies prieš kitą. 
“Deja, Kinija pasiūlyma^ ignoravo, 
tuo pačiu, jį..atmesdama. Priešingai, 
Pekinas ėmė dairytis i pašius reakcio- 
nieriškiausius kraštus, jei tik jie 
yra priešsovietiniai”.

ir jie sudaro 94.2 proc. viso pasaulio 
-nariu. Vadinas, laisvajam pasauly 
tėra tik 5.8 proc. Bet ne tas svarbu, 
svarbiau, kad laisvojo pasaulio 
komunistai yra suskilę ir bendros 
kalbos negali rasti. Svarbiausios dvi 
ju frakcijos - Maskvos komunistai ir 
Pekino garbintojai. Po dvi komunistu 
partijas, kurios lojalios arba sovie
tams, arba kiniečiams,, žinoma 24-se 
šalyse. Ypatingai didelis tarp ju 
frakcijų nesutarimas yra Vakaru Vo
kietijoj, Austrijoj, Belgijoj, Prancū
zijoj ir Meksikoj.

Afrikoj kompartijos yra silpnos. 
Stipriausia buvo Sudane, bet jie neat
sargiai pradėjo kaišioti pagalius į 
valstybės aparatą, tai gen. ai. Ni- 
meiry juos sutvarkė, nemažai sušaudė, 
išvarė, įkalino. Dabar jų įtaka labai 
menka. Kad jie buvo Maskvos išti
kimieji, rodo faktas, kad beveik 
nutruko 'diplomatiniai santykiai su 
Sov. Sąjunga.

Jeigu vienose šalyse kartais 
komunistai parodo didesni aktyvumą, 
tai kitose jų. galia mažėja. Japonijos 
parlamento rinkimuose jie surinko 
daugiau balsų, pravedė daugiau at
stovų. Tas pats pasakytina ir Islandi
joj, ImE jie turi net porą ministeriu.

metu Danijoj jie smuko. Dar 
smuko V. Vokietijoj, nesu

rinką. nei vieno procento balsu, nesu
gebėję net Vakaru Berlyno miesto 
taryboje pravesti nors vieną atstovą.

***

SOVIETU. BAIME
Sovietu pozicija ir baimė Kinijos 

augančios atominės jėgos atsispindi 
ir Amerikos - sovietu ginklu apribo
jimo derybose. Genevoje Sovietai 
nenori atsisakyti atominių ginklų 
stiprinimo svarbiausia motyvuodami, 
kad jų pašonėje Kinija jau pasigami
no nuo 50 iki 100 taktinių atominių 
bombų, nuo 20 iki 30 vietinės distan
cijos raketų su atominėm galvutėm, 
išstatytom prie Sovietų Sąjungos sie
nos, ir apie 1975 metus kiniečiai 
turės 25 tarpkontinentines raketas. 
Dar sovietai primena, jog jų pasieny 
kiniačiai laiko vieną milijoną karei
vių, o 1.25 mil. karių bent kiek toliau 
nuo sienos.

Kiniečiai tuo pačiu atsiliepia. 
Rusai Mongolijoj laiko 40Q,000 karei
viu, ir jie ten atsiųsti ne musėms 
gaudyti. Pekinas jaučia, kad jie 
paruošti žygiuoti pirmiausia i Man- 
džuriją, kur gyvena 75 mil. kiniečiu. 
Mandzurija turtinga mineralais ir 
kviečiais.

HONG KONG - K inijos žinių 
agentūra per radiją paskelbė, kad 
“sovietai skelbdami savo taikos 
planus, ištikrųjų siekia socialimpe- 
rializmo ir maskuoja norą išlaikyti 
atominiu ginklu monopoli”. Kinijoj 
niekas netiki nei vienu sovietu žo
džiu apie taika.

MASKVA - Brežnevas, kalbėda
mas per iškilmes, savo piliečiams 
pažadėjo naują konstituciją 1976 
metais. Kuo ji bus geresnė, nemokėjo 
pasakyti, kai, jo žodžiais “sovietų 
gyventojai jau visko turi ir taip per
daug, nėra ko jiems daugiau beduoti”.

MUSU SVEČIAI PAS SYDNEJAUS KARDINOLĄ.
Iš k. į d. kun. P. Butkus, J.E. vysk. A. Deksnys, J. Em. J. Freeman - Sydney 
Kardinolas ir prel. L. Tulaba.

JAUNIMAS PRADEDA DARBĄ
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 

SĄJUNGĄ ATVYKSTA Į
ADELAIDĘ

Prieš keletą savaičių per nepa- 
prastą Lietuvių jaunimo susirinkimą 
Adelaidėj Įsisteigė Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos (PLJS-os) vie
netas. Susirinkimą, sušaukė buvusieji 
Kongresantai atlikdami jiems paves
tas pareigas pagal II Pasaulio Lie
tuviu Jaunimo Kongreso (PLJK-o) 
nutarimus. Per organizacijas, ir 
viešu būdu, kviestas jaunimas susi-

VILNIAUS MIESTUI 650 METU.

Vilniaus miestas rengiasi minėti 
savo gyvavimo 650 metų sukakti. 
Tarp kitko Maskvoje išleidžiamas 
specialus pašto ženklas, kuriame 
vaizduojama Gedimino pilis ir da
bartinė sovietų laikų statyba.

ROMAS SAKADOSLKIS 
ATVYKO ARGENTINON

IIPLJ Kongreso buvusis pirmi
ninkas Romas Sakadoslis, dalyvavęs 
V PAL Kongrese Brazilijoje, 28.2.73 
atskrido Argentinon. Jaunimas jam 
ruošė pagerbtuves ir vaisęs A.L. 
Centre.

Ezeiza aerodrome svečią sutiko 
didelis būrys Buenos Aires lietuviu 
jaunimo.

PIRMUTINIS ADMIROLAS 
LIETUVIS

Brooklyne gyvenančiu Antano ir 
Elenos Kairių sūnus, gavęs dantų 
gydytojo diplomą New Yorko univer
sitete, tarnaudamas JAV karo lai
vyne, pasiekė admirolo laipsni.

Jaunasis Dr. Anthony A. Kaires 
nuo gegužes 6, 1971 metu turi admi
rolo laipsnį, kuri patvirtino JAV 
prezidentas R.M. Nixon-

Jo vyresnioji sesutė Ona Kai
ryte - Ginkuvienė gyvena Brooklyne. 

rinko netikėtu gausumu. Susirinko 
32 - net keletą mažai matytų veidų - 
ir nustebino organizatorius pripratu
sius prie jaunimo apatijos.

Susirinkimą pravedė Lydija Po
cienė, II PLJK-o Australijos atstovų 
vadovo padėjėja, ir ALB Krašto 
Valdybos narė jaunimo reikalams. Ji 
paaiški'no II PLJK-o Nutarimus lie
čiančius PLJS-ą, ir tos Sąjungos 
tikslus. Iš pradžių diskusijos ėyko 
nedrąsiai, net skeptiškai, bet po kiek 
laiko aiškiai jautės išsivysiantis su
sidomėjimas ir entuziazmas.

Po bendro minčių pasidalinimo 
buvo renkama 10 asmenų valdyba 
(pastatyta 14 kandidatų) išrinkta ~~

Pirmininkas - Dr. 
Antanas Stepanas, Vice-pirmininkas
- Linas Varnas, Protokolų Sekretore:

Valdonė Mikeliūnaitė, Sekretorė 
Užsienio Reikalams: - Rasa Kubi- 
liutė, Sekretorius Australijos Reika
lams: - Jonas Mockūnas, Iždininke:

- Milda Staugaitė. Nariai Informacijų 
Reikalams: Rūta Bielskytė, Kestutis 
Kuncaitis, Arūnas Reivytis ir Algis 
S trauk a s.

Savaime aišku, daug kam PLJS-a 
yra naujas, neaiškus, ir net grasi
nantis dalykas. Tenka paaiškint, jog 
PLJS-os planas iškilo per I-mą Jau
nimo Kongresą Čikagoj 1966 m. An
trasis Jaunimo Kongresas, 1972 m, 
ta. idėja įkūnijo steigdamas PLJS-ą. 
Kongreso nutarimuose didžiausią, ir 
svarbiausia vieta užėmė PLJS-os 
formos ir tikslų apibrėžimas. Jie 
skamba maždaug šitaip:

PLJS-a veiks Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės ir įvairių kraštu Lietu
vių Bendruomenių rėmuose. Ji “jungs 
Lietuvių jaunimo organizacijas bei 
paskirus asmenis ir rūpinsis bendru 
jaunimo veiklos planavimu bei deri
nimu”. “Jaunimo Kongresas pagei
dauja PLJS rėmuose sudaryti pa
grindini ryšių centrą’ .

(Nukeltą 1 2 pusi.)

1



PIRMOJI PAREIGA
■» Kiekvienoje organizacijoje pir

moji nario pareiga .yra sumokėti na
rio mokesti. Be nario mokesčio orga
nizacija tampa- palaida bala, nei 
tokios organizacijos vadovybė žino 
savo nariu skaičių, nei nariai žino, 
ar jie priklauso tai organizacijai, ar 
ne. Tai tokia yra formalioji pusė, o 
esminė yra dar blogesne kada vado
vybė neturi ir negali turėti jokio 
plano, nes nežino nei nariu skai
čiaus, nei pinigu sumos, kuria pasi
remdami galėtu ką pląnuoti.

Na, o kaip yra su mūsų AL Ben
druomene? Mes nemokame nario 
mokesčio, bet mes privalėtume mokėti 
solidarumo mokesti. Kas tas solida
rumo mokestis? Lietuvią Chartoje 
jis taip nusakomas: “Tautinio susi
pratimo ir lietuviu vienybės ženklan 
kiekvienas lietuvis moka nuolatini 
tautinio solidarumo inaša”. Tai la- 
bai gražus nusakymas paremtas ant 
lietuviško susipratimo ir sąmonin
gumo. Deja, tas' lietuviškas susi
pratimas daugeli visai nepaliečia, 
net ir tokiu patriotų, kurie daug dir
ba bendruomenėje, nemažiau ka ba 
apie lietuvybės išlaikyma, o tautinio 
solidarumo mokesčio nemoka ir tiek. 
Vieni sakosi nemoka iš principo, ki
ti jokio principo neturėdami taip pat 
nemoka. Padėtis susidaro ne tiek 
tragiška, kiek kvaila.

I tautinio solidarumo mokesti* < 
turime žiūrėti rimčiau, jei norime iš
laikyti savo bendruomene gyva. Tie, 
kurie turi principus, tegul jie mums 
paaiškina juos, kas per principai, o 
tie, kurie nemoka be jokio pagrindo, 
tegul ima mokėti, jei nori priklausy

ti lietuviu bendruomenei. Čia noriu 
priminti viena, pavyzdį, kuri, man pa
čiam teko patirti Lietuvoje. Vienas 
žydas turėjo man sumokėti honorara 
už bylos vedima, teisme. Jis prašė 
manes, kad aš palaukčiau, aiškinda
masis , kad jam bendruomene uždėjusi 
per didelius mokesčius ir jis jų ne
mokėjęs du metus, o dabar atsiuntė 
grasinantį raštą, kad, jei nebus su
mokėta,. bus pašalintas iš žydų 
bendruomenes. Jis turįs dabar iškarto 
sumokėti už dvejus metus mokesčių, 
“geriau būti nevalgiusiam, negu būti 
pašalintam iš žydu bendruomenes” 
pareiškė jis man. Taip žydai supran
ta savo pareigas bendruomenei.

Mes neturime nei tu gilių, ben
druomenišku tradicijų, nei tu sank
cijų, kurias galėtume pavartoti, todėl 
nejaučiame ir savo pareigų bendruome 
nei. Ypač mūsų jaunimas šioje vietoje 
yra visai palaidas ir nejaučia jokio 
piniginio isipareigavimo. Kiekvienas 
geras paprotys neatsiranda savaime, 
ji reikia išugdyti. Ir tautinio soli
darumo mokestį turime Įpratinti mo
kėti. Siūlyčiau visus solidarumo 
mokesti apsimokėjusius skelbti 
spaudoje, tegul visuomenė žino kas 
ji. moka, kas dar ne. Tas gali turėti 
dideles auklėjamosios reikšmes ypač 
jei mes visi į tai atkreipsime dėmesį 
ir su pagarba atsinesime i tuos kurie 
realiais ryšiais priklauso prie ben
druomenės, p ne tuščiais žodžiais.

am

Į Į . , .

“M.P.” redakcija prašo kad 
visus laiškus, o ypač“ skelbimus ir 
pranešimus, adresuoti redaktoriaus 
vardu, o ne Box 4558, kuris yra skir
tas tik piniginiams reikalams, ir yra 
tik viena kartą i savaitę laiškai iši
mami.
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Tautos Fondo pirm. preLj. Balkonas informuoja Melbourniškius. Iš k. 
sekr. Alb. Pocius, BALFO pirm. kun. V. Martinkus, T.E. pirm, prel J. Balko
nas, T.F. Australijos Ats. pirm, kun. P. Butkus ir T.E. Melbourne skyr. pirm. 
F. Ročius. ^Nuot. N. Butkūno.

TAUTOS FONDO PIRM. 
MELBOURNE

Vasario mėn. 24 d. Melbourne 
atsilankė Tautos Fondo pirmininkas 
prelatas J. Balkūnas ir šalpos orga
nizacijos BALFA’S pirm. kun. V. 
Martinkus.

Tą pačia, dieną svečiai Melbour
ne Lietuvią namuose davė platesnį, 
pranešimą mūsų visuomenei apie tą 
institucijų veiklą.

Susirinkimo prezidiuman buvo 
pakviesti Tautos Fondo pirm, prel- 
J. Balkūnas, BALFO pinn. kun. V. 
Martinkus, T. Fondo atstovybės 
Australijoje pirm. kun. P . Butkus, 
T.F. atstovybės Melbourne pirm. F. 
Ročius ir sekretoriauti Alb. Pocius.

Susirinkimą pradėjo T. F. atsto
vybės Australijoje pirm. kun. P. But
kus pasveikindamas svečius ir pasi
džiaugdamas, kad svečiai vykdami į 
Eucharistini Kongresą, visgi surado 
laiko aplankyti Sydney ir Melboumo 
lietuviu kolonijas su pranešimais.

Tautos Fondo pirm. prel. J. Bal
kūnas savo pranešime pareiškė, kad 
Tautos Fondas telkia lėšas, kad 
galėtų finansuoti VLIKO veiklą ir 
remti Lietuvos laisvinimo reikalus.

Tautos Fondas financiniai remia 
Bražinsku byla. Turkijoje apmokėda
mas advokatų išlaidas ir Bražinsku 
išlaikymą. Kalbėtojas pareiškė, kad 
jei viso laisvojo pasaulio gerai įsi
kūrę lietuviai kasmet skirtu bent po 
viena doleri, tai Vliko veikla galėtu 
būti išplėsta ir padidintas informa
ciniu leidiniu apie Lietuvą svetimo
mis kalbomis leidimas. Deja, aukų rin
kimas nėra toks sklandus kokio 
reikėtų tikėtis.

Pagal lietuvią skaičių propor
ciniai imant Kanada yra pirmoje vie
toje, o mūsų Australija antroje. Pe
reitais metais surinkta 81,300 tai 
yra maždaug po 20 centų nuo kiek
vieno Australijos lietuvio. Mes visi 
daug kalbame apie Lietuvos vadavimą 
bet kai tam vadavimui reikia pri
dėti nors vieną dolerį, tai mūsų pa

VASARIO 16-JI SVETIMOJE SPAUDOJE Y ra suprantama, kad lietuviai 
gyveną už savo tėvynės ribų yra

V asario 24 d. “The Christian 
Science Monitor” įdėjo straipsni 
“The Baltic Peoples: a reminder” 
(Baltai: įspėjimas). Straipsnis pra
dedamas taip: “Sovietu Sąjungos 
atoslūgio politikos vienas paslėptu 
tikslu yra noras išlaikyti status quo 
Europoje. Maskvai tatai reikštų neri
botam laikui išlaikyti antrojo pasau
linio karo išdavoje susidariusias 
ideologiškas ir politines sienas”.

Kad tas dirbtinis padalinimas 
yrą nepatenkinantis, primena viena 
sukaktis: ši mėnesį minima 55-sios 
metinės nuo Lietuvos respublikos 
ikurimo. Lietuvos, taip pat Estijos 
ir Latvijos, laisvė ir nepriklausomybe 
buvo Sov. Sąjungos sutrypta. Bet 
baltieciai niekad nenustojo kovoje 
dėl Savo laisve's, o Jungtinės Ameri
kos Valstybės niekad de jure nepri
pažino Sovietu aneksijos tuose kraš
tuose. Toliau autorius sa;o, kad 
ypač“ Lietuvoje bruzdėjimo ženklai 
yra aiškūs (jauną lietuvių, patriotų 
susideginimas, demonstracijos, kata
liką peticijos JT ir kt.).

triotizmas truputį sušlubuoja.
Pranešėjas pasidžiaugė, kad 

34 valstybės nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos ir dar 9 valstybės tebe
laiko Lietuvos atstovybes. Kalbė
tojas pareiškė, kad mūsų bendruo
menės du pagrindiniai uždaviniai yra 
“lietuvybės išlaikymas ir Lietuvos 
laisvinimas”. ■ Tie mūsų bendruos 
menės nariai kurie jaunori nuo Lie
tuvos laisvinimo . darbo pasitraukti, 
negali bendruomenei vadovauti ir nėra 
verti būti net jos nariais.

BALFO pirm. kun. V. Martinkus 
savo pranešime nušvietė BALFO 
šalpos veiklą Amerikoje kviesdamas 
ir Australijoje veikiančias šalpos 
organizacijas jungtis prie Balf’o 
arba bent bendradarbiauti skiriant 
paramą tėvynėje arba Suvaiką tri
kampio vargstantiems lietuviams.

Tam tikra koordinacija yra rei
kalinga, kad pašalpą gautų tik tie 
kurie yra tikrai jos reikalingi ir yra 
tikri lietuviai. (

Po pranešimu svečiai atsakė į 
daugelį paklausimų, kas parodė, kad 
mūsą visuomenė tikrai domisi Lie
tuvos laisvinimo ir tautiečiu šaipo s 
reikalai s.

Pasibaigus susirinkimui sve
čiai su Tautos Fondo atstoygy^jiu- 
yyko i p.p. Siušku erdvius nį-j^jr 
T.F. Melboumo atstovybė , jos pirm, 
p. F. Ročiaus iniciatyva, surengė 
svečiams iškilmingą priėmimą. Į sį 
priėmimą atsilankė ir tada Melbourne 
buvę' Eucharistinio Kongreso daly
viai mūsą-vyskupai: J.E. vysk. Briz- 
gys ir J.E. vysk. Deksnys.

Visi dalyviai buvo sužavėti 
p.p. Siušku vaišingumu ir ponios 
Juškienės pagamintu valgių įvairumu.

Po pietų svečiams išvykus Tau
tos Fondo darbuotojai dar turėjo savo 
posėdi techniniais administracinio 
darbo reikalais. Reikia tikėtis, kad 
šis mūsų vadovų apsilankymas sustip
rins mūsų veikla salpos ir Lietuvos 
laisvinimo darbe.

Alb. Pocius.

susirūpinę, kad planuojamoji Euro
pos saugumo konferencija “neįšal- 
dytą” pastoviam sovietu viešpata
vimui baltiškuose kraštuose.

Toliau autorius išvedžioja, kad 
tikrovėje Vakarai nelabai ką begali 
padaryti, kaip tik raginti rusus pla
čiau atidaryti duris laisvajai informa-. 
cijai ir idėjoms. Tačiau rusai pakan
kamai aiškiai parodė, kad jie tuo 
visiškai nėra suinteresuoti ir yra 
ypač jautrus kiekvianam įtarimui, 
kad uz'sienis mėgina Įtaigoti Sov. 
Sąjungos tautas. Taigi, šioje padė
tyje daugiausia kas galima padaryti 
yra nuolat priminti pasauliui sovietų 
komunizmo papildytus nusikaltimus 
ir tikėtis, kad viena, dieną jie bus 
pašalinti.

BLOGAS TRANSPORTAS
Kokioje netvarkoje turi būti Rusi

jos geležinkeliai rodo ir tai, kad jie 
negali nugabent iš uostų Maskvon ir 
kitur iš Amerikos nupirktus grudus. 
Daugybe ją tebeguli uostu san
deliuose. Trūksta vagonu.

(ELTA)'

PASAULIO LIETUVIU. JAUNIMO 
SĄJUNGA ATVYKSTA | 

ADELAIDĘ

(Atkelta iš 1 pusil.)

Duota direkty
vų - 1. apie Lietuviškų informacijų 
skelbimą savame ir svetimtaučiu 
tarpe; 2. apie Lietuvišku švietimą ir . 
jo plėtimą, ypač prisimenant mišrias 
šeimas; 3. apie Lietuviško kultūrinio 
gyvenimo atgaivinimą jaunimo tarpe; 
4. apie poltinę veiklą gyvenamam 
krašte: ginti pavergtos Lietuvos bylą; 
ir 5. apie Įkūrimą Studijinių- Būre
liu, “kur būtų išsamiai •paliečiamos 
Lietuvos bei Lietuvybės problęųios”.

Iš to aišku kad PLJS-a numatyta 
bepartinė, informacinė Lietuvių jau
nimo organizacija. Jos uždavinys, ne 
tik derint, bet ir skatint įsteigtų jau
nimo organizacijų veikla (nesikišant 
į ju. vidinę veiklą), virš visko turint 
tikslą išlaikyti jaunimo "Lietuvybę 
išeivijoj. Kaip Lietuvią Bendruomenė 
dirba suaugusiems, taip panašiai 
galima suprast PLJS-os santykį su 
jaunimu. O dirbant glaudžiais ry
šiais su Liet. Bendruomene PLJS-a 
gali vesti jaunimo bylą suaugusių 
tarpe.

Aišku, visas šitas jau senai 
girdėta įvairiose formose, ir ne kartą 
rankom numota. Bet keli faktoriai 
duoda vilties kad šis žygis atsieks 
daugiau, būtent: 1. Šitas jaunimo 
sujudėjimas vyksta pasaulinėj plot
mėj. Tai duoda jaunimui garbingą, 
galingą identitetą kuris skatina 
entuziazmą. Banga kyla jau nebe 
prūde, bet okeane! 2. PLJS-a ne
veikia siauros ideologijos rėmuose, 
bet kuo plačiau riša, visa Lietuviška 
jaunimą, ir jungia visas organiza
cijas. 3. PLJS-a gauna protekcijos 
bei paramos dirbdama gretimai soli
darios Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes ir jos vienetu įvairiuose kraš
tuose. 4. Pagaliau, jaunimo susido
mėjimą (pvz. kąip matės Adelaidėj) 
galima interpretuoti^, .kad jaunimas 
jaučia reikala naujai organizacinei 
veiklai su jaunais vadovais, nau
joms idėjoms ir praktišku prisideri
nimu prie išeivijos jaunimo dabarti
nės dvasios. Ta liepsnelė buvo už
degta per Pirma Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą. Šviesiau ji su
liepsnojo laike Antrojo Kongreso. 
Dabar, daug vilčių sudėta i Pasau
lio Lietuviu. Jaunimo Sąjungą, kad 
ji, kaip Lietuvybės gaisras, uždegtu 
su kūrybingu entuziazmu laisvojo 
pasaulio Lietuvišką jaunimą.

JAUNOS IDĖJOS - 
NAUJA VEIKLA!!

PLJS-os Adel. Sky. Valdyba. 
♦**

PAREIŠKIMAS DEL 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMO SYDNEJUJE

Perskaičius “M.P.” Nr. 9, til
pusi p. P. Proto straipsni, kur tariamai 
kalbama Sydnėjaus lietuviu vardu, 
susidaro vaizdas, kad Sydnėjaus 
lietuviai baisioje panikoje. Kad iš
sklaidžius šias klaidingas mintis, 
Apylinkės Valdyba yra priversta šiuo 
reikalu pasisakyti.

1. Apylinkės Valdyba nevaržė 
ir nevaržys nei vieno bendruomenės 
nario žodžio laisves, o tuo labiau

jos kviesto paskaitininko.
2. Apylinkės Valdyba daro visas 

pastangas, kad įjungus visus mūsų 
jaunosios kartos žmones, ypač aka
demikus, į lietuvišką darbą.

3. Apylinkės Valdyba pareiškia, 
kad p. P. Proto teigilnas “Šitoji 
paskaita sukėlė didelį neramumą 
Sydnėjaus lietuvią tarpe...” yra vi
siškai nepagristas. Šiuo reikalu, ke- 
turiiį savai čią bėgyje, nėra gautas 
nei vienas nusiskundimas raštu ar 
žodžiu, nors keturi valdybos nariai 
turi telefonus.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba.
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LIETUVĖ MOTERIS LAISVĖS 
KOVU. PLOTMĖJE

Šiandien , minime 55-tuosius 
Nepriklausomybes Atgavimo metus. 
Is visų mūsų švenčiu, iš visų sukak
čių, Vasario Į6-toji mums yra pati 
brangiausia. Si diena gimė musų 
savanorių gyvybių, musų tautos 
vaiku kraujo kaina. Laisvoje tėvy
nėje ši diena buvo švenčiama džiaugs
mingai, ši diena buvo musų tautos 
triumfo diena, ta dieną su giliu 
dėkingumu prisimindavome vyrus 
laisve mums parnešusius. Ir šian
dien ši diena nėra vien liūdnas pri
siminimas. Si diena, Vasario 16-toji 
yra šauksmas į kovą, šauksmas j 
tautos tęstinumą. Si diena yra sutvir
tinimu mūsų nemirštančio laisvės 
troškimo mūsą tėvynei.

Tačiau šia brangia mums Nepri
klausomybės Atgavimo sukakties die
na retai tėra paminima lietuvė mote
ris - motina anų savanorių, mūsų 
tėviškei laisve pamešusių. Tėviš
kei, kurios, pagal poetą* GraiČiūną

Emilija Pliaterytė 
heroiška sukilėlių vade, gavusi kapi
tono laipsni (mirė 1831 m).

mime gimsta drąsuolės; Stefanija 
Rūkienė, Armonienė, Tautvaišiene'. 
Iškentėjusios ilgus tremties siaubo 
metus, grįžusios į civilizacija jos 
išdrįsta paskelbti pasauliui tremties 
žiaurumus, išdrįsta reikalauti žmo
gaus teisiu Sibiro tremtiniams. Gims
ta Sibiro mergaičių tremtinių malda
knygė, kuri pasiekė laisvą pasauli ir 
šiandien išversta į. daugelį svetimu- 
kalbų. Jeigu ne tų moterų drąsa ir 
didi jų dvasia, vargu ar laisvasis 
pasaulis tiek pažintų mūsų tautos 
priešą ir suprastų musu, teise, į lais
vę ir nepriklausomybę.

Lietuvės moters likimo klaikuma, 
jos kančia nesibaigia. Romas Kalanta 
iškyla degančiu laisves fakelu ir 
tūkstantinė jaunuolių minia Kauno 
gatvėse išdrįsta galingai šaukti - 
Laisves Lietuvai! - Vėl motina lai
doja sūnų. Barbariškame demonstran
tų tramdymo įnirtime sužvėrėję ka
riai išplėšia karsta ir ant žemės iš
metę tautos kankinio kūną kapoja į 
gabalus ir sumetą i maišą nuveža ne
žinia kur. Romo Kalantos motina puo-

“nerasi tu niekur, niekad nerasi 
ką tau savanoriai parnese basi...’’

Poetas Miškinis rašė: “Ls jų 
vieni laisvi sugrįžo, kitiems rankas 
pašovė. Kitiems ant lygaus lauko me
diniai kryžiai stovi’’.

Džiaugsmingai laisvę, nešino sū
naus ir po mediniu kryžium sukniubusi 
gimdytoja - lietuvė - moteris. Atida
vusi tėvynei brangiausią, ką* moteris 
gali duoti - savo sūnų. ' '

Norint kalbe'ti apie lietuvės mo
ters vaidmenį laisvės kovose, reikėtų 
grižtį į labai, labai tolimą istoriją. 
Pirmą kartą, rašytoje kronikoje, ne
žinomo vardo romėnas, keliauninkas^ 
pirklys paliko užrašus apie siaurės 
rytų Europos girių gyventojus. - “Jie 
žvėrių kailiais apsirengę, patys pa
našus į laukinius žvėris bet jų- mo
terys gražios, kaip deivės ir narsios. 
Už savo kiemą kovoja kaip tigrės ir 
strėles laido taikliau už Dianą,”. Tie 
girių gyventojai, be abejonės, buvo 
lietuvių gentys tik po 12 - 13 šimtme
čiu. susijungė i vieną tautą, į vieną 
valstybę.

Jau daug vėlesnės istorijos kro
nikai, kaip 14-jo šimtmečio kryžiuo
čiai Herman Wartberge irWigand Mar- 
burgietis tarp daugelio lietuvių moterų 
karžygiškumo aprašymų, pamini vieną 
tokį: - Ten buvo tokia sena pagonė, 
su kirviu nukirtusi per 100 vyrų, ku
rie iš jos mirtį priėmė savo noru. Kai 
priešas įsilaužė, jf tuo pačiu kirviu 
persiskėlė sau galvą. - Juo siaubin
gai desperatišku būdu buvo sulaiky
tas priešas. Lietuvis nenorėjo būti 
vergu. 0 kiek kartu lietuvės moterys 
susidegino su kariais ir vaikais, 
kad nepatekus į. nelaisve.

Eidami per lietuvės moters - lais
vės kovotojos istorija sutiksime kuni
gaikštienę^ Gražina*, kovojančią kare 
apsirengusia savo sužeisto vyro rū
bais ir žūstančią. Sutiksime Mirgą, 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vy
tauto tarnaitę, išleidusią valdovą is 
kalėjimo tėvynei nuo priešų apginti. 
Emilijų Pliaterytę, ugningai raginan
čią vyrus nusikratyti baudžiavos jungu 
ir narsiai kovojančia* sukilėlių eilėse.

Spaudos .draudimo laikais su
tinkame knygnešių atgabentos spau
dos platintoją, vargo mokyklos moky
toją. Sutinkame ją kiekvienoj dūmi
nėje pirkelėj, drąsią*, išdidžią lietu
viškos dvasios įkvėpėją ir ugdytoją 
narsių karių uz laisvą žodi, uz lais
vą žemę.

- Ar yra pasauly didesnis skaus
mas, kaip palikti savo tėvynė*, • kadai 
se rašė* graiku Euripides, Lietuvė

moteris tą* skausmą* pažiąta labai 
gerai. Lietuve' moteris ta* skausmą 
išsinešė nuo paliktų, namų slenksčio 
ir jis ją_ lydės iki mirties. Lietuvės 

č *"•_______ ___ :1_______ ___ .
Lietuvaitė partizanė žuvo miške 

>, žuvo gydydama
Siį^artizano žaizdas, žuvo neš-
* į mišką* duoną kovojantiems 

broliamsj Lietuvė partizanė gulėjo 
numesta turgavietėje. Lietuvė motina 
buvo nukankinta pravirkusi varoma 
pro sūnaus partizano lavoną.

Pasauly nėra krašto, kur nebūtu 
leidžiama verkti iš skausmo, bet lie
tuvė moteris, motina privalo slėpti 
ašaras, nors jai plyšta širdis. Ji 
turi daugiau kovon pasiruošusių, vai
kų; jos pareiga neleisti jiems palūžti, 
nustoti ryžto. Jos pareiga išlaikyti 
lietuvišką, dvasią, meilę tėvynei.

Ilga lietuvės moters kančios 
Golgota. Tūkstančiai jų vežamos i 
Sibirą, atskirtos nuo vyru, šeimos 
galvų, vien su paliegusiais sene
liais ir mažamečiais vaikais. Štai 
mažas vaizdelis iš Stefanijos Rū- 
kienės “Vergijos Kryžkeliuose”: 
Staiga traukinys sustoja laukuose. 
Kareiviai ištraukė iš vagono už 
kojučių mažą mirusį vaikutį. Čia pat 
griovyje iškasė duobutę ir maža su
vargusį kūnelį priglaudė nesvetinga laisvės 
sovietų ' “ ~ ~ ‘
kelias, 
nuklotas musų tautos mažųjų tremti- 
nelių kaulais. -

Barbariškiausioje pasaulio ke
lionėje, žiauriausiame istorijos tre-

moters kančios kelias ilgas ir sun
kus.
prie kulkosvaidžio
brolį

žemė. - Visas musų trėmimo 
nuo Minsko iki Novosibirsko

la prie kapojamo sūnaus kūno, bet 
žvėrys azijatai stipresni už nelai
mingą, alpstančią moterį. Ar jus ži
not? Ar galit bent iš’ tolo nujausti, 
kas dedasi Romo motinos širdyje? 
Ar be siaubo, be ašarų galėtumėt paž
velgti jos širdin? Nelaiminga motina 
verčiamų*. pripažinti sūnų bepročiu. 
Verčiama žmonių, kuriems laisvės 
troškimas laikomas beprotyste. 
Nelaiminga motina verčiama sūnų 
šmeižti tinginio,, nevykėlio, homo- 
sexualo vardu. Šimtų areštuotų jau
nuolių motinos verčianfos prakeikti 
savo vaikus už gražiausiąjį ir bran
giausiąjį idealą - laisvę gimtam kraš
tui.

Pabėgusi nuo barbariško oku
panto, lietuvė moteris išeivijoje yra 
vienas stipriausiu laisvės kovos 
veiksniu. Per pasaulio moterų orga
nizacijas ji skelbia pasauliui tautos 
nelaimę reikalaudama laisvės. Išei
vijos moters inašas didelis ir reikš
mingas. Paskutiniuoju laikotarpiu 
vis daugiau moterų išeina į platesnę 
veikimo dirvą, vis daugiau moterų 
matome vadovaujančiose pareigose. 
Priskaitant tautinį vaikų auklėjimą, 
ypač kai tenka lenktyniauti su vie
tinėmis mokyklomis, draugais ir 
prabangiu gyvenimu lietuvės moters 

motinos pareigos nėra lengvos.
Išeivės moters kova dėl tėvynės

> nedaug skiriasi nuo sesers 
tėvynėje, nes ir jos paskirtis išlai
kyti lietuvybę, išlaikyti lietuvių kal
bą šeimoje, išlaikyti tautinius pa
pročius. Tėvynės praradimo skausmas, 
naujų kraštų skirtingas klimatas, 
skirtingos gyvenimo sąlygos,

kūrimo problemos, inteligentės moters 
degradacija į fabriko darbininkes jos 
nei dvasiniai nei fiziniai nepalauže. 
Lietuve moteris atlaikė tą, likimo 
bandymą, gyvenimo kryžkelėj nesu
klupo ir šiandien jos - motinos dėka, 
vaikai blogiau ar geriau kalba lietu
viškai. Šimtais jaunimo suvažiuoja į 
kongresus, šimtai Žygiuoja demons
tracijose prieš tautos okupantą, šim
tais dalyvaujajaunimo organizacijose. 
Lietuvė moteris tebėra sąmoninga 
lietuvybės gynėja, palaikytoja ir 
ateitieS( kūrėja. Jei lietuvė gyvenda
ma išeivijos sąlygose, prie šeimos 
darbų dar gali tiek daug atsidėti tau
tiniam darbui, tai jau irodymas, kad 
ji yra darbščios, kovingos, tautos, kad 
ji didvyriu žemes dukra.

•*
Šiandien Vasario 16-tos minėji

mas įgavo gilesnę prasmę. Šiandien 
renkamės ne liūdesiu, ne ašarom ir ne 
vien skausmu pasidalinti. Šiandien 
tauta saukia mus eiti su ja. Tauta 
prabilo galingu baisuj Romo Kalantos, 
Simo Kudirkos, Bražinsku, Simokai- 
čiu ir tūkstantinės minios jaunuolių 
lupomis - Laisvės Lietuvai! Romas 
Kalanta dega laisvės ugnimi lietu
vių širdyse tėvynėje. Ar galime mes 
negirdėti jų balso, nejausti tautos 
užsidegimo? Tai ne poema, ne pasaka. 
Jie gyvi žmones, gyvi šiandien. Jie 
turi brolius seseris, kuriems laisvės 
jie troško labiau už gyvenimą, labiau 
už gyvybę^. Ar galime nesirūpinti? 
Žuvusiu partizanu lūpomis klausti 
noriu: - Ar gali tylėti, kada žemė 
šaukia?

Akmenys vaitoja tėviškes miške. 
Ar gali šypsotis užsidėjęs kaukę, 
Kada brolių rankos tiesias į tave?

0 mūsų auka pati mažiausia, 
pati pigiausia. Materialine pagalba 
tiktai. Nepalikime brolių vienų pa
vergtoje tėvynėje!

***

KUR TEISYBĖ?
(Rašo vaikas)

Jau daugybė yra prirašyta: tė
vai tik rašo ir rašo i visokius laik

raščius, kaip sunku auginti ir auklė
ti vaikus. Bet “by golly”, niekas 
neparašo (iš baimės) kaip sunku 
yra išauklėti tėvus.

Paimkim pirma, pavyzdį: kelio
nes.Mama ir tėtė visuomet sako:

isi-

Lietuvos kariuomenės savanoriai — savo auka ir 
krauju užtikrina nepriklausomybę.

- Ak, jau su vaikais kur nor keliau
ti, tai - neduok Dieve! - Big deal. 
Žmonės turėtų pagalvoti, kad esant 
pilnu dešimt metu senumo, keliauti 
su tėvais irgi “neduok Dieve’’.

Jie pavažiuoja iki miestelio, 
kur gyvena kokia nors teta, dėdė ar 
kitokie komiški žmonės, kuriuos 
reikia i žanda* pabučiuoti ir vaidinti 
kažinkokį geruoli. Paskui jie klausia 
tėvu, kaip pavyko kelione, o tėvai 
visuomet atsako: - Kokia čia gali 
būti kelionė su vaikais?! - Tetos ar 
kiti pažiūri i mus lyg būtumėm žmo
gėdros slibinai ir visai neklausia, 
kokia buvo kelione mums.

Tėvai visuomet padaro kelionės 
plana savaites pries', bet išvažiavę 
neturi jokios nuovokos. Viena karta 
mes išsėdėjom ilgiau uz valanda ma
šinoj, kol mama skambino kažinkokiai 
savo draugei pažiūrėti ar ji tame 
mieste gyvena. Tėtei nusibodo laukti 
ir jis nuėjo i hoteli išgerti alaus. 
Mums neleido niekur eiti, kad “ne- 
prazūtumem”, o patys pražuvo. Kodėl 
mamai reikia žinoti, ar drauge tebe
gyvena, jeigu nenori pas ją nueiti? 
Toks gražus laikas pragaišintas 
visai veltui. O kai karta prie vieno 
paminklo (ten buvo ir public toilet) 
as atradau varle ir ją kutenau su žole 
ir norėjau pasiimti, tai mama pradėjo 
šaukti, kad greičiau ateičiau, negai- 
sinciau laiko su tokiom kvailystėm 
ir negalima šito brudo imti i mašina.
“Rhat a lark”! Tėte kartais per 

naktį gaudo su draugais ungurius ir 
kartais- pilna maišą vežasi namo, bet 
mama jam nieko"5 nesško del brudo.

(Nukelta 1 4 psl.)
‘ 'Musų Pastoge Nr. 11 19^3‘.3.19 į>šL' 3.
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IŠMINTINGIAUSIAS IŠ 
ŽMONIŲ. '

0. Areimaite
“Keturi šimtai aštuoniasdešim

tuose metuose nuo Izraelio išėjimo iš' 
Egipto žemės, ketvirtuose Salomo 
valdymo metuose,., buvo pastatytas 
namas Aukščiausiajam”.

Taip prasideda pirmojoj Karalių 
Knygoj aprašymas apie pirmosios 
Jerusalem šventyklos pastatymą. Ji 
buvo laikoma pasaulio stebuklu ir 
iki babyloniečiai 587 m. prieš Kristų 
jat sugriovė, beveik 400 metų buvo 
žydu dvasinio ir religinio gyvenimo 
centru. Nors šiandien jos nei ak- 
mens nebėra, tačiau nesuskaitoma 
daugybė žmonių pilgrimauja į tą 
vietą, kur ji stovėjo, tuo pagerbdami 
šventyklą pastačiusi karalių, kuris 
prieš 3000 metų Izraelio vaikus su
jungė į vieną tautą.

“... ir Salomo visoje savo pui
kybėje”, - jeigu pakartoti Jėzaus 
žodžius, hebrajų galią atvedė iki 
aukščiausio išsivystymo. Sūnūs 
Dovydo ir Bathsebos, jis buvo pasku
tinis iš trijų didžiųjų žydų karalių. 
Atsisėdęs i. sostą 970 m. pries'Kristų, 
jis išvaldė keturis grandiozinius 
dešimtmečius. Pagal biblinį apibū
dinimą, “išmintingiausias iš visų 
žmonių”, jis žėrėjo tokia įtaka, tokiu 
šviesiu protu, jog net ir arabų pasau
lis jį savinasi. Koranas jį priskaito 
prie savo didžiųjų pranašų.

Imponuojantys Senojo T estamento 
aprašymai apie Salomo valdymą^ ir 
negirdėtus turtus stebinančiai smul
kiai yra patvirtinami mūsų laikais. 
Archeologai išvedė į dienos šviesą 
jo vario kasyklas ir liejyklas, jo 
tvirtovių juosta supančią Jerusalem, 
jo daugybę stainių tūkstančiams 
arklių, kurių vien garnizono mieste 
Megiddo jis laike virš keturių šimtų.

Kas per vyras buvo Salomo?
Autentiško jo portreto nėra, 

tačiau Biblija jį mums gana vaiz
džiai aprašo - sėdintį aukso ir dramb
lio kaulo soste su dviem auksiniais 
liūtais iš šonų, kurių dar dvylika buvo 
ant sesių į sostą vedančių laiptų. 
Pasipuošęs savo garbes ženklais, 
suvereni škai ir rimtai jis sprendžia 
dviejų, pas jį atėjusių prostitučių 
ginčą. Viena laiko kūdikį ant rankų, 
bet abi šaukia, kad vaikas yra jos. 
Karalius kurį laiką, klausosi jų gin
čo. - Atneškite man kardai Padalin
kite vaiką pusiau ir duokite abiem 
po pusę vaiko! - Minia nuščiūva ir 
kurį laiką tyla. Tada, kaip tikėtasi, 
viena moteris sutinka su žiauriu nuo
sprendžiu, bet antroji maldauja bai
mingai: - Valdove, atiduok jai visą 
vaiką ir jo nežudyk!.

- Šita yra vaiko motina. - Sako 
karalius. “Ir visas-'Israelis matė, - 
prideda Biblija, - kad Dievo Išmintis 
buvo jame”.

Salomo nuo pat savo valdymo 
pradžios vietoj turtu, prašė Dievą 
supratingos širdies. Jam jos labai- 
reikėjo. Žydai niekada negerbė kara
lių. Dovydas šiaip taip pajungė prie 
savęs dvyliką Izraelio genčių, bet 
į vieną tautą sujungti jam nepasise
kė. Kai pasenęs gulėjo mirties 
patale, vėl grįžo klaidžiojimas, są
mokslai... Jau Adonia, vyresnysis 
Salomo pusbrolis mėgino galią sau 
pasiglemžti, bet mirštantis Dovydas 
paskyrė karalium Salomo. - Būk vy
ras ir nenusimink! - Jis Salomo drą
sino.

Jaunas, dar ne dvidešimt metų 
neturįs princas, sutvarkė sąmokslinin
kus ir paėmė karalystę stipriai į 
savo rankas. Salomo paveldėtoji žeme 
sieke nuo Euphrato iki Sinai pusia
salio, bet tai buvo varginga, skurdi 
ir atsilikusi šalis. Vos tik išėję iš 
nomado gyvenimo būdo žydai dar 
neturėjo išvystytų amatų, kaip 
kaimynstėje aukštai-, iškelta, žydinti

pramone Egipto ir phoenikiečių. 
Priedo Egipjas, amžini, prisiekė žydu 
priešai nuo šimtmečių užpuldinėdavo
Palestiną. Norint pažangius kaimynus 
pasivyti, kraštui reikėjo ilgesnės 
taikos ir ramybės. Salomo to atsiekė 
diplomatiškai genialiu mostu nuste
bindamas visą Orientą. Jis sudarė 
nepuolimo pakta^ su Egiptu. Pakto 
sutvirtinimui jis' vedė faraono duk
terį € pasogai gaudamas strategiškai 
labai svarbią tvirtovę.

Tada Salomo pasisuko į šiaurę, 
kur valdė Phoenicijos karalius Hiram 
ir kurio kraštas skaitėsi aukštos kul
tūros ir turtingiausias. Jau Dovydas 
buvo pradėjęs draugyste su Hiram 
ir Salomo, remdamasis senąja bi
čiulyste, pasiūlė jam tuo laiku savo
tišką prekybą. Už kviečius ir alie
jaus produktus, phoenikiečiai turėjo 
išmokinti žydus amatų ir dalintis 
kitokiais savo technikos atsiekimais.
Hiram, be abejo toli žvelgiantis 
vyras, sutiko. Phoenikiečiai išmo
kė žydus medžio ir akmens amatų; 
išmokė surasti varį ir lydyti bronzą. 
Jie pastatė Salomo didžiulį preky
bos laivyną, kuriuo žydai iš Ezion 
- Geber uosto (netoli nuo šių dienu 
Akaba) nuplaukdavo Į Afrika, Ara
biją, net iki Indijos ir grįždavo pilni 
aukso, dramblio kaulo ir kitokių tro
pinių gerybių. - “Ir karalius pa
siekė tai, kad Jerusalem buvo daugiau 
sidabro, negu akmenų”.

Senajai žydų generacijai Salomo 
buvo lyg krislas akyje. Pirmasis 
karalius Saulius miegojo ant kietų 
grindų, o Dovydo rūmai buvo tik me
dinis namas. Dabar viskas pagrindi
nai pasikeitė. Salomo, kaip naujos 
prekybos' iniciatorius, galėjo sau 
leisti malonų kvapą skleidžiančius 
sodus ir išdidžius rūmus. Galėjo sau 
leisti haremą, kuriame, pagal legendą, 
buvę septyni šimtai žmonų ir trys 
šimtai konkubinų. Jis gere ir valgė 
iš auksinių indų ir turėjo dvaro me- 
nažerija su beždžionėm ir povais, 
ko iki šiol Palestinoje niekas nebuvo 
matęs. 1

Virš viso švytėjimo ir puikumo, 
Salomo buvo kietai isisaknėjusi meilė 
vienam nematomam, neatvaizduotam 
Dievui - Jahve. Dovydas prie Jeru
salem, ant kalnų uolos pastate- Jam 
altorių, greta palikdamas lyguma 
ateities šventyklai. Čia ių pradėjo 
Salomo Šventyklos statyba. Šventykla 
žydams turėjo būti pavyzdžiu vieny
bės išlaikymui ir priklausomybei; 
turėjo būti bendruomenės kultūros 
centru. Vėl karalius Hiram atsiuntė 
savo meistrus, kurie statė ją septy
nis metus. Tą imponuojantį vienin
telį tokį pasaulyje pastatą, jo valdymo 
eros^ paradinį paminklą, pašventino 
pats Salomo. Apsupti jo atnašaujamų, 
degančių aukų kvepiančiais dūmais, 
susikaupę stovėjo kunigai ir kara
lystės kilmingieji ir klausėsi Salomo 
maldos:

“Viešpatie, Izraelio Dieve... 
Žiūrėk! Dangus ir visų dangų dangus 
negali Tavus apimti, kaip gali 
apimti Tave šis namas, kurį aš" Tavo 
garbei stačiau?...”

Vaidila — kanklininkas

Tarp nesuskaitomos daugybės 
svečių iš tolimų kraštų buvo ir Sabos 
karaliene. Biblija mums jos varda 
nutyli. Seni padavimai vadina ją _ 
Bilkis ir garsina jos grožį. Tikriausia 
ji atvyko prekybos reikalais ir jos 
garbei karalius iškėlė puotą. Kaip 
jiedu suartėjo Karalių Knygos nepa
sako. Pagal kitu.s šaltinius, jos- žemė 
buvusi netolimoj Rytų Afrilęoj ir iš 
draugystės gimęs sūnus, kuris vėliau 
Įkūrė dar ir šiandien tebevaldančią 
Etiopijos dinastija. “Jiedu suprato 
vienas kitą”.

Apie jokį Senojo Testamento— 
asmeni nėra tiek pasakų, kaip apie 
Salomo. 350 metu po jo mirties, jau 
Babylonijos nelaisvėje, žydai prie 
ugniaviečių ' pasakodavo istorijas 
apie jo išmintį ir neišpasakytą turta, 
kai kur bėabejo perdėdami. Indai,per
sai ir arabai hebrajų pasakas puošė 
savaip, bet išvadoj būdavo Salomo 
“turėjęs galią ant demonų, paukščių 
ir gyvulių kalba mokėjęs ir viso pa
saulio gyvūnai jo klausė. Užburtas 
žiedas ji padaręs net dvasių kara
liumi”.

Tikra yra, kad Salomo buvo ne
paprastos valios žmogus >. Egiptiečių 
pavyzdžiu jis turėjo nuo 400,000 iki 
800,000 vyru kariuomenę ir po ilga
metės taikos kraštas pergyveno I—l._ 
rinį žydėjimą, apie kokį Dovydo laikų 
žydai nebūtų drįsę nei svajoti. Kul
tūrinio persilaužimo varomoji jėga 
buvęs pats karalius, Nors jam priskai- 
tomos Biblijos knygos, posakiai, pa
mokslai ir Aukštoji Giesmė tik vėliau 
gavo galutinę formą, didesne dalimi 
matosi jo poetinio genijaus antspau
das, jo išmintis.

Bet ne viskas buvo taip idealu. 
Kartą Įvyko sukilimas ir karalius jį 
numalšino pasiųsdamas darbininkus 
į frontą. Panaikindamas dvylikos 
genčių žemių sienas, jis užsitraukė 
siaurine's dalies laisvę mylinčių no
madu neapykantą. To pasekmėje, P° 
Salomo mirties tauta skilo ir npo šiol 
hebrajų istorija žino dvi tautai Iz
raelį šiaurėje ir Judah - pietuose. 
Babylonieciams užpuolus tapo su
griauta gražioji šventykla. Sugrižę 
is tremties žydai ja atstatė, bet 
70-tais jau mūsų skaičiavimo metais 
kaip Kristus išpranašavo, romėnų 
ranka ji buvo galutinai sugriauta ir
neliko “akmens and akmens”. Vienin
telis kas išliko, tai dalis atramos 
muro, 20 m. prieš Kristų Herodes 
statyto šventyklos pamatų sustiprini
mui. Tolimesniuose šimtmečiuose jis 
tarnavo, kaip susitikimo vieta vargo 
ir rūpesčių prislėgtiems žmonėms ir 
gavo pavadinimą. “Skundo ir aimanų 
sie'na”. Žydai ja vėl išsikovojo 
1967 _m. birželio mėnesį.

Šiandien iškyla virš garsiosios 
kalkakmenio kalvos graži, didingu 
kupolu karūnuota mečetė, pastatyta 
arabų, prieš 2000 metų nugalė
jusių Palestiną. Pagal musulmonų 
padavimus iš čia Mahomedas įiženge 
į dangų. Taip tas gabaliukas žemės 
šiandien laikomas šventu dviejų pa
saulio religijų; žydų ir arabų. Ver
tingas paminklas karaliui Salomo, tai
kos kunigaikščiui, kurio garsas pa
siekė’ visą pasaulį-.- ir tebeminimas 
šiandien.

*♦*

Jei likimas meta tau peilį - yra 
du būdai jį sugriebti: už ašmenų... 
arba už rankenos.

***

Kas turi prieš akis tikslą - nesi
žvalgo į laikrodi.

***
Visi suaugę sako, kad labai

Ne gyvenimo našta kartais mus sunku su vaikais. Su tėvais <įar
prislegia, bet būdas kaip ja nesame. sunkiau ir mes nesiskundžiam. Jie

_ daro streikus, womens liber ation.
*** Man atrodo, kad labiausiai reikia

vaikų partijos į parlamenta; tada butu
Kodėl visad taip yra, kad galį- viskas labai gerai.

mybes tik tada beldžiasi, kai jau
esame užsiėmę? - ***

S
Kristina Soederbaum, švedė filmų 
žvaigždė, pagarsėjusi prieškari
niam vokiečių filme “Auksinis 
miestas” (Praha). Kairėj kaip ji at
rodė filmavimo metu, ir šiomis die
nomis, atšventusi 60 m. sukaktį.

KUR TEISYBĖ?
(Atkelta iš 3 pusi.) 

protingam žmogui negali būti 
unguriai, o jie juos valgo ir
kiek daug pagavo. Kartais 

kad pagavo daugiau ir
Apie varles aš niekada

Jokiam 
gražus 
giriasi, 
pameluoja, 
didesniu, 
nesigiriu ir visai jų nevalgau, tik 
žaidžiu. Varlės tikrai už ungurius 
gražesnes.

Jeigu mudu su broliu 'šušiginči- 
kultū- jam *r bartais pasignaibom ar pasi- 

stumdom: tuojau abu tėvai rėkia: - 
Kas ten? Galiorka, nurimkit, o tai 
gausit į kupra arba už ausų išmesim 
ir eikit pas teta pėsti. Ko čia peša
tės dėl kvailų nesąmonių?-

O kad jūs ; žinotumėt, kas kartais 
dedasi priekinėj sėdynėj, kai jie 
pradeda ginčytis, kas užmiršo saules 
akinius ar vaistus del galvos skau
dėjimo. Bet jie yra kvailų nesąmonių 
ekspertai ir gali mums uždrausti 
vyriškai išspręsti vyriškus ginčus. 
Blogiausia, kad tėvai niekada nesi
laiko grasinimų. Tėvu žodžiai nieko 
neverti. Pirmiausia: mes visi neno
rime važiuoti pas tetą, kuri yra tik 
“stuffy old duck”. Jai reikia pasa
kyti kaip mokinies ( mama liepia 
sakyti - gerai). Ji visada klausia, 
ar aš dar neturiu mergaites, lyg kas 
nors būtu toks kvailas prasidėti su 
mergom. Mes norėtumėm, kad mus 
išmestų, butu “real beaut”, eiti pės
čiomis, bet ne pas teta. Del to mes 
mielai leistumem vanoti mūsų, kuprą 
bet tėvai tik rėkia, o laukan musų
nemeta. Jie yra “great for empty 
promises”.

Kai sustojam kur nors piknikauti, 
jie tik sėdi arba guli ant pievos ir 
mums neleidžia toliau nueiti, kad 
nepaklystumėm. Mes dar niekada ne
sam pasiklydę. Bet jus-nežinot, kaip 
jie pasiklysta važiuodami keliu, kur 
yra rodyklės ir ženklai. Jie vistiek 
pasuka ne tuo keliu, o paskui barasi 
ir vienas kitų kvailiais vadina. Jei 
mes juokiamės, tuomet abudu su
pyksta ant mūsų. Jie visuomet taip 
daro; jie gali pyktis, kiek nori ir 
mes laukiam, kada bus “real good 
fight”, bet jie visada išlaiko vieny
bę, kai supyksta ant mūsų.

Mama mums visuomet sako, kad 
meluoti yra didžiausia nuodėmė ir ji 
vistiek žino, kada mes meluojam, nes 
Dievas padaro kryžiukus mūšų akyse. 
Bet mama nežiūri į tėtės akis, kai 
jis meluoja draugams apie žuvį, kur 
pabėgo. Mama ir pati meluoja. Ji 
vieną karta nusipirko suknelę už 
30 dolerių, o tėtei sakė, kad tik 14 
mokėjo. Mes žiūrėjom į jos akis 
kryžiukų, bet nebuvo. Kodėl Dievas 
nepadarė jai kryžiuku už 16 doleriu?

Kada pas mama ir tėte ateina 
svečių, jie labai mandagus. Vaišina 
ir giria juos, o kai jie išeina, tada 
peikia. Mes niekada taip nedarom, 
niekada negiriam i akis ir neapkal- 
bam. Kartais be žaisdami susipykstam 
ir susimušam, bet paskui vėl einam 
žaisti kartu.
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REIKŠMINGO KRUPAVIČIUI 
PAMINKLO REIKALU

Pries dvejus metus mirusis a.a. 
prelatas Mykolas Krupavičius yra 
palaidotas Lietuvių Šv. Kazimiero 
kapinėse Čikagoje. Iki šiol jo kapa 
žymi labai p.aprasta tapatybės len
tele.

Gerbusis velionis savo plačia 
tautine bei politine veikla yra užsi
tarnavęs reikšmingo paminklo, kuris 
būsiręoms kartoms liudytų didžiuo
sius Krupavičiaus darbus, skirtus 
Lietuviu tautos laisvės idėjai įgy
vendinti, nepriklausomos Lietuvos 
žmogui gerove užtikrinti, o mūsų 
kartai primintų nesibaigiančias pa
reigas savo tautai.

Pagal Prelato testamente iš
reikštą valią, ant jo kapo turėtų būti 
pastatytas kryžius. Nebūtų pakanka
mas velionio pagerbimas- bei jo darbų 
teisingas įvertinimas, jei paminklą 
statytu vieni testamento vykdytojai 
ar pašaukimo bendrininkai - kunigai, 
ar kurios nors organizacijos bei parti
jos vienminčiai.

Krupavičius netilpo kurioje 
vienoje žmonių grupėje ir nesiribojo 
kuria viena visuomenės dalimi. Jis 
savo gauj&ias dvasines jėgas ir nepa
laužiamą energiją aukojo visu lietu
viu visos tautos labui. O savo bro
lius kunigus, lietuvius kultūrininkus 
bei partijos vienminčius jis neglos
tė, bet, priešingai, ragino, skatino 
ir įpareigojo pavieniu ir organizuotu 
būdu dirbti ir aukotis savo tautai ir 
valstybei, kaip jis mėgdavo paskuti-

ANATOUO KAIRIO

CURRICULUM VITAE

Ekspoetas Anatolijus Kairys visai 
sėkmingai verčiasi dramaturgo amatu. 
Jo scenos veikalai yra populiarūs, ir 
kaip tik jam šiuo metu tenka reta garbė 
būti labiausiai vaidinamu lietuvių auto
riumi Amerikoje. Žymiau jį išgarsino 
komėdijos "Diagnoze” ir "Viščiukų ū- 
kfs”. Abi isžverslns į. latvių kalbą. Lie
tuvių ir latvių ne kartą vaidintos Ameri
koje ir Kanadoje. Be to, A. Kairys lai
mėjo tris konkursines scenos veikalų 
premijas. _

Jo ’‘Curriculum vitae", vienaveiks
mė tragedija komiškai, buvo pirmą kartą 
paskelbta literatūros metraštyje "Tre
čioji pradalgė" 1966 metais ir išleista 
atskiru atspaudu. Dabar turime žurnalo 
“Lietuvių Dienos“ išleista “Curriculum 
vitae" angliškąjį leidimą. Vertė A. 
Milukas. Angliškoje versijoje vaidinimas 
suskaldytas į du veiksmus ir įvesta 
kitų esminių pakeitimų, regis, atsira
dusių įtakoje modernaus ir išradingo 
režisieriaus, muziko ~ Dariaus Lapinsko, 
veikalą stačiusio Čikagoje. Taip pa
tvarkytas angliškasis tekstas yra sceniš- 
kesnis už lietuviškąjį,

Veikalo tema - tremtinių būtis pa
saulyje. Tremtinius atstovauja Svajūnas 
ir Svajūnė, gyveną viešbučio prieangyje 
ir metų metais negauną pažadėto kam
bario-. Visi, net vėliau atvykę, gauna 
kambarius, tik juodu vienudu ne. Tarnas 
ir Juodoji Ponia įasmenina brutalias 
pasaulio jėgas, kurios nesupranta trem
tinių troškimų ir su jais pikui ir abe
jingai elgiasi. Jau vi ei veikėjų vardai 
nurodo, kad veikalas alegorinis. Gyve
nimo tiesa jame išreiškiama netiesio
giniais užuominu vaizdais. Kiekvienas 
alegorijos suprantamumas visuomet 
priklauso nuo pasirinktojo simbolio aiš
kumo ir panašumo. Gyvenimas viešbučio 
prieangyje - geras tremties ir į nepaju
dinamą pasaulio nejautrumą nuolat su
dūžtančią vilčių simbolis. Iš įvairią Uskų 
apžvelgdamas šią nenormalia, žmogaus 
būseną, A. Kairys veiksmo eigoje gerai 
išnaudoję galimybes pasakyti daug poli
tines ir psichologinės tiesos. Išryškėja 
ir moralas: būdami mandagus ir nuolan
kus, nieko nepasieksime, reikia 'reikalau
ti, triukšmauti, laužtis, šaukti, nors tas 
šaukimas ir tai tų pasmerk tas žūti mirties 
spindulių bangose.

Prasmingi monologai, gerai sukirp
tos scenos, vaizdinga teatrinė kalba yra 
tie gerieji “Curriculum vitae” savumai, 
dėl kurių veikalą verta paskaityti. Su
vaidinti jį. galėtu, ir nedidelės teatralu, 
grupės. A. Miluko vertimas pakankamai 
geras, nors lietuviškojo teksto poetiš
kumas vietomis išėjo kiek apiblukęs.

Gedas Sidabras.

B’

Mūsų svečiai Canberroj. Iš k. į d. Prel. J. Celiešius, kun. P. Butkus, vysk. 
A. Deksnys, p. Balsys, Apyl. pirm. P. Pilka, prel-L. Tulaba, p. Janulaitis ir 
kun. Dr. P. Bašinskas.

nuoju laiku išsireikšti: Lietuvėlei. 
Jis turėjo teisės būti kietas savie
siems, nes iš jų nereikalavo daugiau, 
negu iš savęs.

Jis yra ir tautos šauklys nepri
klausomybei atstatyti ir steigiamojo 
bei sekančių seimų krikščioniškojo 
bloko vadas, žemės reformos įstatymo 
įkvėpėjas ir vykdytojas - - žemės 
ūkio ministeris, Lietuvos okupacijų 
metais drąsus kovotojas prieš abi 
okupacijas. Tremtyje visa dešimtmetį 
jis nepavargsta vadovaudamas Vyriau
siam Lietuvos išlaisvinimo komite
tui. Net amžiaus naštos ir ligų sle
giamas jis nenustojo sielotis ir kiek 
išgalėdamas talkininkauti Lietuvos 
laisvinimo byloje.

Būtu, teisinga, kad Krupavičiui, 
kuris .visa amžių garbingai tarnavo 
savo tautai ir Lietuvos valstybei, 
paminklą statytų ne bet kuris sam
būris, bet visų laisvajame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių talka, niekeno 
neišskiriant ir visus pakviečiant 
savo i našu prisidėti prie šios susi- 
prątimą^ir garbės pareigos.

Prelato Krupavičiaus paminklui 
- antkapiui pastatyti ir tam tikslui 
lėšoms sutelkti yra susidaręs komi
tetas, vadovaujamas Dr. Juozo Meš
kausko. Komitetas tikisi, kad visi 
lietuviai noriai parems jo pastangas 
sutelkti pakankamai lėšų atitinka- ' 
raam paminklui kapinėse pastatyti. 
Jer' pastačius paminklą liktų lėšų, 
jos bus atiduotos monografijai apie 
Velioni išleisti.

I ši darbą yra kviečiami visų 
vietovių lietuviai. Jie yra prašomi 
pravesti lėšų telkimo vaju savo kolo
nijose ir gautas aukas atsiųsti cen
triniam komitetui Čikagoje.

Centrinis komitetas i ši uždavinį 
žiūri ne vien medžiagiškai. Jis nori, 
kad Krupavičiaus atŽym ėjimas mūšy 
visuomenėje būtu padarytas kartu 
meniškai ir kultūriškai. Dėl to jis 
paskelbęs platų konkursą padaryti 
paminklo projektui.. Šiame konkurse 
kviečiami dalyvauti bent kur gyvena 
lietuviai menininkai ir architektai.

Salia vykdomojo centrinio komi
teto Čikagoje numatyta sudaryti 
platu garbės komitetą, į kurį yra 
kviečiami organizuotos visuomenes 
vadai bei kiti žymūs asmenys.

Komitetas tikisi, kad bendromis 
jėgomis galėsime greitai atsiekti 
užsibrėžta^ tikslą ir paminklo pašven
tinimo diena prie prelato Krupavi
čiaus kapo rasti taip šiandien mums 
reikalingos stiprybės kovose už 
Lietuvių tautai

- Komiteto pirmininko Dr. Juozo 
Meškausko adresas: 6623 So. Fran
cisco Ave., Chicago, HL, 60629. 
Komiteto iždininko yra šis adresas: 
4447 So. Fairfield Ave., Chicago, 
Ill., 60632.

***

Žmona: - Xš buvau visiškai 
kvaila, kad už tavęs tekėjau.

Vyras: - Aš tai z'inau, bet tada 
buvauįsimylej es, kad to visiškai ne
pastebėjau.

LIETUVIAI VYSKUPAI 
CANBERROJE

Vykdami į Eucharistini Kongresą 
nemaža užjūrio svečių užklydo ir i. 
Canberra. Vasario 17 d. vysk. A. 
Deksnys lydimas prel. L. Tulabos, 
prel. Celiešiaus ir kun. P. Butkaus 
atvyko į Canberra, aerodrome sve
čius sutiko bendruomenės vaidyba 
ir keletas tautiečiu. Svečiai buvo 
pakviesti dalyvauti Vasario 16-sios 
minėjime, kuris įvyko Lietuvių Klube.

Apyl. pirm. P. Pilka atidaryda
mas susirinkimą pasveikino svečius 
padėkodamas u z' jų atsilankymą. į 
pirmininko pasveikinimų atsakė J.E. 
vysk. A. Deksnys pasveikindamas 
Canberros lietuvius, pasidžiaugda
mas atsiektais laimėjimais ir palin
kėdamas tolimesnio gražaus sugyve
nimo.

Prel. L. Tulaba pasakė ilgą 
kalbą, nušviesdamas sunkią dabar
tinės Lietuvos padėti ir mesdamas 
žvilgsnį į ateitį reziumavo kad lie
tuviu tautos padėtis yra labai sunki 
bet ne be viltiška. Prelato kalba 

Henrikas Radauskas

PAVASARIO NAKTIS

Skambi lakštingala triukšmingai gieda. 
Alyvom kvepia senstanti naktis. 
O žalias menuo per medžius atrieda 
Ir ima šviesti tiesiai j akis.

Atsiminimai skrenda mėnesienoj 
Kaip angelai, ir aš nebegaliu 
Užmigt nuo liepos silueto sienoj 
Ir nuo žalių menulio spindulių.

O laikrodis, kartoja senų melų, 
Kad laime šypsosi, kad ji gera, 
Ir bėga jo takse j imąs per stalą 
į džiaugsmą didelį, kurio nėra.

— Eikim prie jaunimo.
Tai bent turėsime malonumo jaunuolius 
pakritikuoti.

buvo įspūdinga ir turininga. Malonus 
svečiai labai praturtino mūsų šven
tę ir mes canberiškiai esame už tai 
jiems labai dėkingi.

27 vasario grįždamas iš Eucha
ristinio Kongreso ‘vysk. V. Brizgys 
lydimas kun. P. Butkaus sustojo 
Canberroje pravesti lietuviams reko
lekcijas

Liet. Klube ponios paruošė 
kuklų priėmimų. Čia buvo pasikeista 
kalbomis ir sveikinimais. Po ofcia- 
lių kalbų tęsėsi malonūs pasikalbė
jimai ir vysk. Brizgys atsakinėjo Į 
paklausimus.

Vasario 28 - kovo 1 d. vyskupas 
pravedė - rekolekcijas St. Mary’s 
koplyčioje. Turiningi pamokslai su
traukė daug žmonių, koplyčia buvo 
visa laiką pilna žmonių. Po pasku
tinių Mišių kun. P. Butkus pasakė 
atsisveikinimo žodį, o Peribachaitė 
Canberros lietuvių vardu įteikė Exe- 
lencijai maža* dovanelę, kaip simboli 
mūsų dėkingumo.

Dalyvis
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fPOPTA^ FIZINES kultūros įtaka 
ŽMOGAUS SVEIKATAI

A. TAMULYNAS

NERIES

NERIS 40 - LATVIANS 37
B.L.S.K. “Neris” žaizdamas 

vasaros sezono krepšinio piimeny- 
bes Parrammattos Distrikte pirmoje 
lygoje, susitiko su Sydnėjaus latvių 
krepšininkais. T.Y. “Latvians”. 
Rungtynes pradedamos žaisti šaltai 
ir atsargiai iš abiejų pusiu. Abi ko
mandos atsako taškas i^ tašką, ir 
pirmas puslaikis baigiamas 18:18. 
Antras puslaikis pagyvėja, bet neil
gam, abi komandos stipriai dengia 
ir taškai pamažu anga lentoje, nu
krypdami į vieną, pusę, tai į antrą. 
Besibaigiant rungtynes neriečiai su
siima pagreitina spartą, ir rungtynes 
laimi. Už neriecius žaidė ir taškus 
pelnė: A. Laurinaitis 1, S. Bernotas 2, 
A. Kurlinskas 6. A. Dulinskas 9, 
P. Andriejūnas 10 ir A. Andriejūnas 
12.

NAUJAS BŪDAS SENATVĘ 

SUSTABDYTI
Jonas Adomavičius, M.D.

Net už šiaudo skęstantis grie
bias.

Lietuviškas pastebėjimas

Daugiau šiaudu, bus kūlys ir jis 
skęstančiam gales pagelbėti. Taip 
ir mes elkimės nuo sklerozinės gil
tinės gelbėdamiesi. Naudokime visas 
priemones mums galimas atitolini
mui per ankstyvos sklerozės. Viena 
tokių, jau minėta šiame skyriuje, yra 
kremzlėje esanti medžiaga chondroi
tin sulfurine rūgštis (chondroitin 
sulfate A). Trumpai išsireikšdami, ta 
vaisia vadinsime CSA. Jos daug ran
dasi kiekvieno gyvio kremzlėje. Kol 
dar eina tyrimai su tuo kremzliniu 
vaistu, naudokimės juo visi, lietu
viai, pačias kremzles valgydami 
įvairias pavidalais. Nieko sau nepa- 
kensime - tik naudos visokeriopos 
apturėsime. Juk jau nuo senovės mes 
mėgstame šaltiena (košeliena). Tai 
irgi yra dalis, tiesa maža, krezlinės 
medžiagos. Didesniam kiekiui CSA 
i savo kūną, įvedimai naudokime gau
sesnius kiekius kremzlių. Praktiš
kiausiai, neturint čia dramblių ausų - 
naudokimės kiaulės ausimis, nuėmę, 
nuo, j u odą. Skanų ir sveiką valgį 
lietuvaitės pagamina iš vištienos 
mėsos (be odos) ir sumaltas kremzles 
ilgai - valandomis pavirintas sumai
šiusios, ir šaltieną iš tokio mišinio 
pagaminusios. Maisto paskirstytojas 
Vaitkevičius Chicagoje buvo šio 
skyriaus prašytas pagaminti senu
kams naudotinas kremzles, sumalant 
jas ir skaniai - sveikai paruošiant. 
Gal kas kitu būdu sumanys kremzles 
valgyt; praneškit, paskelbsime. 
Svarbu, kad kremzles kuo gausiau 
mūsų kūnas gautu, nes joje esamo 
vaisto CSA tyrimus atlikę gydytojai 
davė žmogui nuo pusantro iki dešim
ties gramu. Jei' mes valgysime 
kremzles dešimt gramu, tai minimo, 
joj< esamo vaisto gausime nepaly
ginamai mažiau. Žinoma, ir pasėkos 
bus atitinkamos. Už tai nejuokau
kime su savo sveikata. Naudokimės 
naudingu vaistu ir kartu maistu kuo 
gausiau. Ir neatidėliokime tokios sau 
naudingos pagalbos tol, kol mus 
sklerozė suparalyžuos, kol širdies 
ataka mums prišauks, kol inkstus 
ji sugadins ar kojas nepavelkamas 
padarys. Tai ir viskas. Tad kol lai
kas, nebūkim paiki: griebkimes nors 
ir už šiaudo, nežiūrint, kad kai kurie 
gaidžiai giedos: tas vaistas nieko 
sklerozei gydyti nepadeda.
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KLUBE

NERIS 43- KOVAS 31
Sekančiose pirmenybių rungty

nėse neriečiai susitiko su vyre sniuo
ju savo “broliu”, t.y. Sydnėjaus 
“Kovu”. Nors “Kovas” savo ko
mandoje turėdamas dvidešimts trecio
sios Australijos lietuvių, sporto šven
tės keturis krepšinio rinktinės žai
dėjus, nepajėgė parodyti stipresnio 
pasipriešinimo, prieš techniškai 
pranašesnius neriebius. Nors pastarieji 
paskutinėse minutėse, žaidė tik su 
keturiais žaidėjais.

Uz neriecius žaidė ir taškus 
pelne: S. Bernotas 2, A. Dulinskas 5, 
P. Andriejūnas 6, A. Laurinaitis 6, 
A. Kurlinskas 11 ir A. Andriejūnas 
13.

S.N.

Kol bitę nepaseksi ■ sveikatos 
nesulauksi

Visiems, kurie tvirtina, kad 
kremzle nepadeda sklerozę tvarkyti, 
atsakykim prašymu nurodyti geresni 
dalyką mirtinos giltines atitolinimui. 
Girdi, moksliškai neįrodyta, kad 
kremzle padėtu. O kas yra moksliškai 
įrodyta žmogaus sveikatos prailgi
nimui visu 100 procentų? Nėra tokio 
irodymo ir nėra tokio vaisto. Viskas 
yra reliatyvu, ribota. Todėl iš visu 
žiedu semkimes nektaro ir, bičių 
pavyzdžiu, susinėsime pilną a vili 
medaus - sveikatos. Išgarsintas nau
jos širdies persodinimas į žmogaus 
krūtinę - jau negarsus. Pagirtas žmo
gaus, jo širdžiai sustojus, atgaivi
nimas elektriniu jaudinimu irgi skaus
mo nemažina, jei žmogus rytojaus 
diena akis amžiams užmerkia. Taip 
yra su visomis gydymosi priemonėmis. 
Nera vienos visiems visais laikais 
tinkamos priemon ės žmogaus sveikatos 
užlaikymui. Yra daugelis naudingu 
žmogui dalykų - tik juos visumoje 
naudojant, pastebimai pagerinama 
žmogaus sveikata. Tik taip nusiteikę 
visi mes pradėkime gausiai naudoti 
kremzles savo valgomajame.

Faktai apie kremzlės kova su 
skleroze

Kremzlėje esamo vaisto (CSA) 
nauda atitolinant arterio sklerozę ir 
jos vieną pasėkų - širdies ataka buvo 
pastebėta atliekant mediciniškus ty
rimus su 114 asmenų. Visi jie buvo 
serga skelroze, lankat gydytojus ir 
ima„ dabar priimtus imti vaistus. Tyri
mus atliko gyd. Lester M. Morrison, 
Loma Linda universitete. Visi minėti 
114 pacientų turėjo elektrokardiogra- 
fiškai nustatytas širdies kraujagyslių 
(arterijų) ligas. Kai kurie ją buvo 
turėję ir širdies ataką. Dėl tų nege
rovių jie visi buvo gydomi nuo pusės 
metu iki 20 metų laiktarpyje. Tiria
mųjų tris ketvirtadalius sudarė mo
terys. Visų tiriamųjų amžiaus vidur
kis buvo 65 metai (nuo 39 iki 86 metų) 

Prieš minėtu būdu tiriant, visi 
tiriamieji buvo suskirstyti i dvi gru
pes, atsakančiai jų amžiui, lyčiai ir 
širdies ligos - arteriosklerozės sto
viui, nustatytam pagal apžiūrėjimo ir 
laboratorinių tyrimu duomenis. Pir
moj grupėj buvo 54 asmenys. Jiems 
buvo duodama iš jaučio rykles 
kremzlių gautų ištrauka - chondroitin 
sufurine rūgštis (chondroitin sulfate 
A) - trumpiau: CSA, kas dien nuo 
pusantro iki dešimties gramų.

Antroj grupėj buvo 60 asmenų. 
Jiems nebuvo duodama to kremzlinio 
vaisto (CSA) - jie buvo tiriami kaip 
kontroliniai asmenys - ligoniai. Jų 
stovis buvo lyginamas su pirmos 
grupes - gaunančios kremzlinius 
vaistus asmenų sveikatos stoviu.

Mūsų tikslas —- geriau pažinti 
fizinės kultūros (sporto, mankš
tos) įtaką žmogaus sveikatai, 
icaip tą sveikatą ugdyti fr ją iš
laikyti, o tai labai svarbu. Mes 
negalime šiuo atžvilgiu atsilikti 
nuo kultūringu tautų, kurios rū
pestingai tiria fizinių pratimų įta
ką žmogaus organizmui, jo atski
riems organams ir įgytas žinias 
taiko jaunimo auklėjimui.

Sportu, gimnastika galima iš
taisyti fizinius trūkumus, sustip
rinti nervų sistemą, didinti žmo
gaus ūgį, priauginti svorio, rau
menų, o jeigu perdaug svorio — 
sportu, gimnastika galima jį su
mažinti.

Ne vien vaistai padeda apsi
saugoti nuo ligų, bet ir sportas, 
gimnastika tam padam tikslui 
puikiai patarnauja. Sportas, gim
nastika padeda žmogui fiziniai

, sustiprėti, o fiziniai stiprus žmo
nės yra atsparūs "ligoins. Taip pat 
mankšta, sportas, lengvi žaidi
mai padeda atstatyti pavargusio 
žmogaus jėgas. Tai yra aktyvu
sis poilsis.

Jaunimą turime skatinti į spor
tą, žaidimus, nes jų organizmas 
yra reikalingas judesių.

Auklėjimo įtaka žmogaus 4 
išvaizdai

Žmogaus išvaizda dalinai yra 
paveldėta -ir augant įgyta. Jau 
vaikas gimdamas atsineša ir savo 
išvaizdą. Toji jo išvaizda, išori
nių veiksmų įtakos veikia^" , ąu- 
gant įgauna pakitimų. Tai pri
klauso nuo auklėjimo, nuo są
lygų, kuriose jam tenka augti. 
Mat, žmogus neprisitaiko prie ras 
tųjų gamtos sąlygų žemėje, kaip 
kad kiti gyviai, bet keičia jas, de
rina savo gyvenimui. Ir žmogus 
auga, bręsta ne natūraliose gamtos 

sąlygose, 'bet daugiau • dirbtino
se. Vaikui augant formuojasi jo 
fizinės ir dvasinės -— psichinės

Abi grupės - viso 114 asmenų tinįus 10 metu turejes vaistais nesu- 
tęsė savo ankstyvesni - iki tyrimų tvarkomą krūtinės skausmą del sir- 
turėta prieš sklerozę gydymą. Jie diės arterijų susiaurėjimo - jis taip 
laikėsi prieš sklerozę ( mažai choles-ilgai sirgo krutinės angina (angina 
terolio, mažai gyvuliniu riebalų, ma- pectoris). Jis gavo mirtiną sirdies
žai saldumynų) dietos. Jie ėmė prieš 
kraujo padidinta^ krešėjimą arterijose 
vaistus (anticualgulants). Jie naudo
jo arterijas išplečiančius vaistus 
(vasodilators). Jie ėmė nervams ra
minti vaistus (tranquilizers, seda
tives). Taip pat ir vitaminus, priedinį 
maistą ir dar vieną kita smulkmeną, 
pvz. vitaminą E, jie naudojo.

Minėti asmenys buvo medici
niškai sekami vidutiniai per pusantru 
metų. Per tą laikotarpi viena grupė 
priiminėjo minėtus kremzlinius vais
tus kasdien, o kita ne. Na, ir štai 

kas gavosi.

Kremzlinio vaisto vartojimo 
pasėkos

Štai kokias geras pasekmes 
davė sklerotines širdies ligos gydy

mas kremzliniu vaistu. Iš 60 asmenų 
negavusių tos kremzlines medžiagos, 
trylika susilaukė sekančių sirdies 
kraujagyslių sutrikimų: septyni tu 
trylikos gavo sirdies atakas (du iš 
ju mirė), o likusieji is to velnio tu
zino - šeši gavo taip dideli sirdies 
kraujagyslių n epakankamuma, jog 
juos prisėjo guldyti ligoninėn ir gy
dyti aštrių širdies susirgimu, skyriu
je (coronary care units).

O iš 54 gydytu, kremzliniu vaistu 
(CSA) tik vienui vienas susilaukė 
širdies kraujagyslių komplikacijos. 
Tai buvo 67-metu vyras, per pasku- 

ypatybės. Jų formavimosi metu 
kaip tik turi didelės įtakos mūsų 
pastangos mūsų organizmą ug
dyti mums norima teigiama 
kryptimi.

Ar yra būdas, ;kuriuo galėtu
me mūsų kūną .pakeisti pagal 
mūsų norą? Deja,. tokio nėra. 
Bet rūpestingu darbu daug ko ga
lime pasiekti mūsų kūno vystyme 
teigiama kryptimi. Kąi kurios, pri
gimtos neigiamosypatybės yra 
pataisomos. Augant įgytos neigia
mos ypatybės gali „būti pataiso
mos, jeigu nėrė ęųgjęių sužaloji
mų, o kartais gali būti tik Šieįc. 
tiek pataisomos.

Harmonija tarp fizinių 
ir dvasinių galių

■Labai svarbu žmogaus auklė
jime išlaikyti harmoniją taip fi
zinių ir dvasinių galių. Jeigu mes 
rūpinsimės vien savo kūno tobuli
nimu, jo gražinimu, nukentės vi
dinis, dvasinis žmogaus pasaulis. 
Turime lygiai rūpintis .tiek mūsų 
kūno, tiek mūsų ’ vidaus —psi
chikos kultūrinimu. Mat, žmogus 
yra psichofizinė būtybė t. y. fi
zinių (kūno) ir psichinių (dva
sios) galių junginys.

Taigi gražinkime ne tik mūsų 
kūną, bet , jr sielą, o čia jų har
monijoj, kaip tik yra pilnasis žmo 
giškas grožis. Tai mūsų auklėji
mo tikslas.

Nustatyti, kas pirmauja žmo
guje, fizinės, ar dvasinės galios 
yra sunku ir net neįmanoma. Vi
siems aišku, kad be fizinių galių 
neįmanomas dvasinių galių veiki
mas, o be dvasinių galių nėra nė 
fizinių galių veikimo. Vienų, ar 
kitų galių išnykimas yra žmo
gaus mirtis. Todėl auklėjant jau
nąją kartą svarbu laikytis pilnu
tinio auklėjimo, kad būtų lygiai 
išvystytos fizinės ir dvasinės žmo 
gaus galios.

ataka.
Išvada

Tyrimai dar nebaigti, tęsiami. 
Jau šiandien mes galime naucjotis 
ju išdavomis. Žinoma, kitas pasakys, 
dar čia daug kas neaišku, daug kas 
neištirta, aš nevartosiu tų kremzlių. 
Dieve, tokiam padek ilgai ir sveikai 
dienas leisti. Visi kiti atidžiai įsi
skaitykime i ank sciaię m in etų s faktus 
ir griebkimes uz, gardžios lietuvio 
gomuriui ir labai sveikos šaltienos 
(košelienos).
Tik reikalaukite - kiekvienas 'preky
bininkas jums pristatys ju. Tik visi 
jau šiandien meskime tą lietuviška 
neranguma - tą nuo sunkiausios 
ligos gydymąsi tik tada, kai jau 
viskas esti po visam - viskas pra
lošta. Kai reikia žmogui eiti pas 
grabinskį - jis teikiasi eiti pas gydy
toją. Gana tokios neišmintingos 
elgsenos, nes joks gydytojas nepa
dės tada, kai jau gyslos bus riebalais 
užsikimšusios ir del to širdies ataka 
čia pat į. duris beldžiasi. Visokiomis 
priemonėmis kovokime - tolinkime 
nuo savęs sklerozę. Tai bus musų 
protingiausia elgsena savos sveika
tos užlaikyme.

Iš “Draugo”

Jei bausti yra’’ žmogiška, tai 
atleisti - dieviška.
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Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos chorelio dirg. kun. P. Butkus.

A.A.
JONUI MAKAROVUI

mirus, jo žmonai, dukroms ir jųšeimoms bei artimiesiems reiškiame 
gilia, užuojautą ir kartu liūdime.

T.V. Simniškiai

GELTONASIS PAVOJUS" 
IR CU EN-LAI

SUGUŽĖJO MOKYKLON

Kovo 4 d. musu Tautos Jaunimo 
Globėjo Įspūdinga šventė vėl buvo 
pradėta Sydney Lietuviu parapijos 
savaitgalio mokykloj. Net jau prieš 
9. 30 vai. sugužėjo tėvelių lydimi 
vaikučiai bei vyresnieji. Mokyklos 
vedėjas Br. Genys tuojau suskirstė 
juos į 5 klases ir vaikų darželi. Šiais 
metais pasiryžę vėl dirbti šie moky
tojai: T. Zakarevičiene, P. Pullinen, 
S. Mauragiene, J. Lašaitienė, G. 
Grybaitė, A. Stasiūnatiene ir J. 
Burokienė - ypač jei susidarytų klase 
lietuviškai nekalbančiu vaikučiu, ku
rie yra mielai kviečiami ir laukiami 
juos mokys patyrimo turinti Marina 
Cox.

Tuojau pat vienoj klasėj ivyko 
tėvu pasitarimas. Išklausius K-to 
pirm. V. Sliterio ir iždininko L. 
Cox pranešimu, kun. P. Butkus pa
dėkojo u z ju rūpestinga ir sėkminga 
darbą. Čia pat išrinktas ir siu metu 
Tėvu Komitetas: A. Bučinskas - pirm. 
L. Cox - iždn. ir J. Bieliūnas - sekr.

Daugumos tėvų nutarė ivesti ir 
mokyklos mokestį po $5.00 metams, 
bet mokykla > parūpina' ir vadovėlius

Numatoma birželio 9 d. - užimta 
data suruošti mokyklos vakarą. Ba
landžio 25 d. - tradicinė mokyklos 
iškila. Vieta jai parinks Tėvų K-tas.

Dar karta^ prašomi gerb. tėveliai 
ne tik isteseti, bet ir kitus paraginti 
pakviesti ar pasiūlyti transportą. Ne
lankančių mokykla, vaikučiu tėvams 
bus siunčiam! paraginimai ir kvieti
mai. Lai Sv. Kazimieras globoja šia, 
mokyklą ir musu lietuviška jaunimą.

Kun. P. Butkus 
Mokyklos Globėjas

PERTHAS
Vakaru Australijos lietuviai, 

Vasario 16 d. šventė vasario 18 d.
Šventė pradėta pamaldomis, da

lyvaujant jaunimui su tautine vė
liava. Laike mišių_ vaikai nuėję prie 
altoriaus prašė Aukščiausią suteikti 
mūsų tėvynei Lietuvai laisvės. Kun. 
L. Kemėšis pasakė tai. dienai pri
taikytą pamokslą.

Po to , 3 vai. Leedesvilles sa
lėje ivyko antroji dalis minėjimo. 
Minėjimą, pradėjo E. Stankevičius ir 
pakvietė pirmininkę 0. Liutikiene 
oficialiai atidaryti minėjimą. Pir
mininkė trumpai apibudinusi tos 
dienos reikšmę, pakvietė tarti tai 
dienai žodį E. Stankevičių. Gerbia
mas prelegentas savo paskaitoje api
budino kokiose sąlygose buvo pasi
rašytas Nepriklausomybės aktas. Po 
paskaitos sveikino atvyką estų ir 
latvių atstovai. Jiehis padėkojo už 
tarta nuoširdų žodi E. Stankevičius.

Pirmininkė pasveikino tik iš 
J.A.V. grižusi prof. Dr. Budrikį su 
šeima ir įteikė jam visų vardu mažą 
dovanele lietuviškų raštu. Prof. Bud
rikis nuoširdžiai visiems už dovana 
pad$*^o. Po to sugiedota Tautos 
hrmnaSiSr prasidėjo meninė dalis.

Mažųjų tautinių šokiu grupe vado
vaujama p. Rep sevičienes pašoko 
porą šokiu. Jiems pašokus sesutes 
Sandra ir Nora Francaitės padainavo 
lietuviška dainą. Tada vėl mažieji 
berniukai padainavo “Piemenėliai” 
ir jiems pritarė T. Francas su dūde
lė. Seke vyresniųjų tautinių šokiu 
grupe, pašoko prieš vestuvinį šoki, 
kuris labai patiko publikai. Minėjimui 
pasibaigus, prie bendru suneštinių 
vaišiu stalo besivaisinant dar p. B. 
Jasas parodė fĮlma is Pertho lietuvių 
gyvenimo.

PEKINAS. —
Chicago Sun-Times kolųmnis- 
tas Joseph Alsop aprašo savo 
vizitą pas Kinijos ’ premjerą Ou 
En-lai. Kai paskirtą valandą 
Alsop ir jo žmona įėjo į Didžią
ją liaudies salę, Ou pasitikęs pa
klausė, ar svečias norėtų for
malaus, bet- nuobodaus inter
view, ar pasikalbėti atvirai ir 
sužinoti ką Cu galvoja? Atsa
kymas buvo aiškus, ir kai ką iš 
tų trijų valandų pasikalbėjimo 
Alsopas paskelbė.

Alsopas sako, kad Ou vienu 
reikalu buvo nepatenkintas ir 
nekantrus, kad iki šiol nepasi
rašytos Vietnaino paliaubos. Jis 
tačiau turi didelį respektą ir 
gerbia Nixona ir Kissingerį. Cu 
stipriau treptelėjo koja, pasa
kydamas kinietišką priežodį, 
kad nereikia prarasti didelio da
lyko dėl menkniekio.

Veik joks pasikalbėjimas su 
Cu neapseina be užuominos apie 
sovietų grėsmę iš (šiaurės. Cu tą 
grėsmę patvirtino, sakydamas: 
argi kitaip kiniečiai būtų pada
rę tokius investavimug į pože
minių slėptuvių statybą ? Nuo 
kada ta grėsmė neduoda ramiai 
miegoti? Ču priminė truputį is
torijos. 1995, kai sovietų kinie
čių santykiai buvo be priekaištų, 
Chruščiovas, kalbėdamas su V. 
Vokietijos kancleriu Konradu A- 
denaueriu, iškėlė “geltonąjį pa
vojų”, kalbėjo'tokia pat kalba, 
kaip Wilhelmas H. Po to, kad 
•ir buvo kalbamasi su sovietais,

• Pirmoji taurelė būna tik 
viena, paskutiniųjų — daug ... 

bet visą laiką reikėjo laukti pa
ties blogiausio, tikintis ir ne taip 
jau blogo.

Tolimesnėse diskusijose Ču 
pripažino, kad pasaulio jėgų pu
siausvyra remiasi trikampiu: 
Pekinas, Washingtonas, Mask
va. Negalima esą užmiršti ir ki
tų trijų faktorių — Europos, 
“trečiojo pasaulio” ir Japonijos. 
Apie kiekvieną jų Ou turi surin
kęs tikslius faktus, kalba daly
kiškai, formuluoja tiksliai, nie

kada netuščiažodžiauja, be re
torikos. Tokio žmogaus labai 
reikėtų ir mūsų užsienio reikalų 
tarnyboje, sako Joseph Alsop.

Norėdamas įspėti ateiti, visad 
žvilgterėk į praeitį.

***

LIETUVIŲ KALBA 39 UNIVERSITETUOS 
(Daugelio pamėgtas, kun, J.Vaiš- versitetus: Varšuvą, Krokuvą, 

nio redaguojams žurnalas “Laiš- Poznanę. Tų kursų klausytojai 
kai Lietuviams” spalio mėta, nu- veik išimtinai kalbotyros doktora- 
mery spausdina prieš pat mirtį tų kandidatai, daugiausia slavis- 

tai ir lyginamosios indoeuropie-į juostelę įrašytą paskutinę prof. 
A, Salio kalbą. Joje velionis pažy
mėjo: <£Dr. Antanas Klimas yra 
surinkęs apytikrių statistikos duo 
menų, kur po II pasaulinio karo 
Vakaruose buvo dėstoma, dėsty
ta, ketina dėstyti ar bent nusi
pirkta juostelių angliškajam lie
tuvių kalbos vadovėliui. Ir gautas 
impozantiškas skaičius —39 uni 
versitetai. Iš sovietinės įtakos sfe 
rų tenka pridėti Berlyną su Leip
cigu, Prahą ir tris Lenkijos uni- 

čių kalbotyros specialistai. Taigi 
pasaulio kalbininkams lietuvių 
kalba yra tikra mokslinė vertybė”.

Prof. Salys ragino lietuvius 
daugiau susidomėti savosios kal
bos studijomis, o tėvus skatino 
jaunojoje kartoje išugdyti meilę 
lietuvių kalbai, kai vaikai, tekal
bėdami svetima kalba, netaptų 
“vienpusiai nebyliai”.

J. Pr.
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MELBOURNE

’’VARPO” METINIS 
SUSIRINKIMAS

Kviečiame visus sportininkus ir 
ju tėvelius dalyvauti Melbourno sporto 
klubo’ “Varpas” metiniame susirin
kime, kuris Įvyks šeštadienį. 31.3.73 
m. 3 vai. p.p. Lietuviu Namuose.

Dienotvarkėje: Valdybos prane
šimas, naujos valdybos rinkimai ir 
einamieji reikalai. Po susirinkimo 
bendra sportininku kavute.

‘Varpas” Valdyba

MELBOURNO VALDYBOS 
P RANEŠIMAS

Naujai išrinkta Melb. Apylinkės 
Valdyba š.m. kovo mėn. 8 d. susi
rinko Lietuvių Namuose pirmam posė
džiui. ir pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:

Vytautas Straukas - pirmininkas, 
Albinas Pocius - vice-pirmininkas, 
Petras Aranauskas - narys kultūros 
reikalams ir ryšininkas su jaunimo 
organizacijomis, Kazys Kazlauskas 
- iždininkas, Alisa Baltrukonienė - 
sekretorė.

Melb. Valdyba.

NAUJAS AL KULTŪROS FONDO
, BIBLIOTEKOS VEDĖJAS
Staiga mirus ilgamečiuii biblio

tekos vedėjui A. Pridotkui biblioteka 
kuri laika buvo uždaryta. Dabar nau
ju vedėju sutiko būti p. V. Slika.

Biblioteka atidaryta šeštadie
niais 12 - 14 vai.

Mieli skaitytojai, kurie negra- 
žinot iki šiol paimtų knygų, prašome 
jas gražinti dr pasiimti kitų neskai
tytų.

Gerb. Tautiečiai prašomi dova
noti perskaitytas, naujai išleistas 
knygas, jei patys jų nerenkate savajam 
knygynėliui.

AL Kultūros Fondas
***

Pranešame visų Geelongiskių 
žiniai, kad Geelongo Dr. V. Kudir
kos Sav. Mokyklos tėvų komiteto 
yra šaukiamas susirinkimas data 
25.3.73 (sekmadienį) 2 vai. p.p. Lie
tuvių, Namuose, bus aptariami Sav. 
Mokyklos reikalai, ir naujo Komiteto 
rinkimai.

Maloniai kviečiame visus Gee- 
longiškius tėvelius ir mamytes, bei 
prijaučiančius susirinkime skait
lingai dalyvauti.

Tėvų Komitetas

***

Adelaides Lietuvių Sporto Klubas 
“Vytis” praneša, kad metinis - vi
suotinas klubo narių susirinkimas 
ivyks š.m. balandžio mėn. 8 d. 2 vai. 
p.p. Lietuvių namuose, Norwood.

DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Pereitų metų visuotinio susi

rinkimo protokolo skaitymas.
5. Vyties, klubo valdybos metinės 

veiklos pranešimai:
a) pirmininko
b) iždininko
c) revizijos komisijos

6. Naujos valdybos rinkimai.
7. Diskusijos dėl pranešimu.
8. Klausimai ir simanimai
9. Susirinkimo uždarymas
Visiems sportininkams ir jų 

tėveliams dalyvavimas būtinas.

Vytis Valdyba

Iš L.I.A.S. (AUSTRALIJA) 
CANBERROS SKYRIAUS

VEIKLOS
S.m. kovo mėn. 7 d. Lietuviu 

Klube Lietuvių Inžinierių ir Architek
tu Sąjungos Australijoje Canberros 
Skyrius turėjo metinį susirinkimą. 
Pagrindiniu dienotvarkės punktu buvo 
naujos valdybos rinkimas.

I nauja, valdyba buvo išrinkti 
p. A. Genys pirmininku ir p. A. Kaspa- 
riūnas sekretorium-iždininku.

Be to, buvęs pirmininkas p. V. 
Genys pranešė, kad pagal susitarimą 
š.m. rugsėjo men. 29 - 30 dienomis bus 
pravesta Australijos Rajono Inžinie
rių ir Architektų Konvencija Canber- 
roje.

Konvencijos organizavimui ir 
pravedimui buvo išrinkti p.p. V. Ge
nys ir N. Volkas.

N.V.
CANBERRA

Kovo 25 d., sekmadieni, 2 vai. 1 
p.p. Canberros Apylinkės Valdyba 
šaukia visuotina, nariu susirinkimą 
Klubo patalpose, o 3 vai. ten pat 
Įvyksta Lietuviu Klubo narių susi
rinkimas.,

*** Apyl. Valdyba

PAMALDOS NEWCASTLE
Kovo 25 d. pamaldos Newcastle 

lietuviams Šv. Laurino Bažh. Broad
meadow 11 vai. Prieš pamaldas bus 
klausomos išpažintys. Šia proga 
raginami visi atlikti Velykinę iš
pažinti.

Kun. P. Butkus

PATIKSLINIMAS

| PADEKA f
I TEATLYGINA VIEŠPATS

BRANGUS IR MIELI SYDNEY IR CANBERRA LIETUVIAI!
Su nuostaba ir dėkingumu noriu čia prisiminti Jūsų prieš ir 

Eucharistinio Kongero padarytą parapijietišką uolumą rekolek-P° —-x... .•

cijose bei Jūsų nuoširdų priėmimą ir pagerbima, aukštųjų Bažnyčios 
dignitorių bei kitų svečių.

: Malonu ir džiugu konstatuoti, kad nė tik isijautet į savo pa
reigas bet ir jas vykdėt didžiomis savo pastangomis ir aukomis 

Nepajėgdamas čia išvardyti tų visų darbščių rankų ir duosnių 
širdžių - NORIU ČIA VISIEMS KARTU IŠREIKŠTI PAGARBIĄ- 
PADEKĄ už visų maldas bei pakeltus vargus, už giesmes ir dai
nas, už vaišes, darbus ir duosnias aukas. TEALTYGINA JUMS 
.MALONINGAS VIEŠPATS savo palaimos ranka . pagal Evangeliją: 
už aukas dešinės, kurių nežino kairė.

Brangiųjų svečių ir visų rengėjų vardu dėkodamas turiu Jums 
ir pasididžiuoti, kad Eucharistinio Kongreso šūkis “Mylėkite viens 
kitų, kaip aš jus mylėjau” - nebuvo vien skambantys žodžiai, bet 
jo giliąją minti Jūs išgyvenot sakramentine malone bei savo malda 
ir darbais.

i

Nuoširdžiai JūsųKun. P. Butkus

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Paskutiniu laiku daug mūsų jau

nimo keliauja aplink pasauli. Šiomis 
dienomis išvyko į Europą Rasa Sl'a- 
vėnaitė ir Erika Bernotaitė. Gero 
vėjo mergaitėms. Būtų gera kad jau
nuoliai išvykdami į tokias keliones 
pasiimtų adresų ir keliaudami aplan
kytu kitus jaunuolius lietuvius Euro
poje, Amerikoje. Tai galėtu būti 
labai naudingi susitikimai abiem 
pusėm. ***

Kovo 2 d. Sydney Town Hall 
buvo surengtas koncertas “Concert 
for Ecology Action”. Tame koncerte 
Juozas Maksvytis susipažino su 
mūsų tautiečiu garsiu čelistu., Al
gimantu Motiekaiciu, kuris gyvena 
jau pusę metų Sydnėjuje ir^,orėtu 
susitikti su lietuviais. Algimantas 
Motiekaitis mums yra gerai žinomas 
iš spaudos, jis pateko i Sydney Sim
foninį orkestrą, praeitais metais kon
kurso keliu, jo tėvas žinomas smui
kininkas iš nepriklausomos Lietuvos 
laiku. .j,*

Teko patirti kad Bankstowne ra
jone veikia savitarpio Fondas “Stik
liukas'*’ vadinamas. Jis yra įkurtas 
prieš kelis metus viename bare, turi 
rašytus Įstatus ir apie 20 nariu. Na
riai remia vienas kitą patekusi į ne
laime, arba susirgus, lankomi ligo
niai ir atiduodama ypatinga pagarba 
mirusiems, o ju šeimas remia mora
liai ir materialiai.

b

Skautams gerai pažįstamas Can- 
beriškis Algis Vaitas jau senai dirba 
Australijos užsienio reikalų minis
terijoj. Praėjusiu metu pabaigoje jis 
gavo paskir.imą it kovo 14 d. per Syd- 
nejų ir Singapūrą išskrido 2 metams 
i Indoneziją.

Kažin ar Algis nebus pirmasis 
Australijos diplomatinėje tarnyboje. 
Linkime Algiui geros sėkmes naujoje 
tarnyboje - - pasiekti ambasadoriaus 
posto. Taip pat laukiame įspūdžiu 
“M.P.”, kuriuos jis išvykdamas
pažadėjo parašyti.

***

Teko patirti, kad musų mielas 
vilkiukų vadovas Tomas Jablonskis 
per neatsarguma skaudžiai apside
gino spirutu, nuvežtas į Bankstowno 
ligoninę, ten gali tekti išgulėti pora 
savaičių. Linkime, Tomui greitos 
sveikatos.

***
Kovo 10 d. šeštadienį apie 4 

vai. ryto dar miegančius Sydnejiškius 
papurtė lovoje žemes drebulys. Ne 
visi jį pajuto, bet tie kurie' jautė, 
sako kad trumpas bet stiprus smūgis 
juos giliai nustebinęs.

KAIP ŠIANDIENA ATRODO 
PASAULIS

UN praeitais metais išleido 
statistikos demografinę knygą, ku
rioje patiekia tokius skaičius: 1 
iš 2 žmonių yra azijatas. Pasaulyje 
1971 gyveno z'monių 3,706 milijonai 
gyventoju, praeitais metais priaugo 
74 milijonai žmonių. Azijoje gyvena 
2,104 milijonai arba 56,7% visų gy
ventojų. Afrikoje gyvena 354 mili
jonai arba 9,5%. Šiaurinėje ir Centra- 
linėje Amerikoje turi 327 milijonas 
arba 8,8%. Pietų Amerikoje - 195 
milijonai arba 5,3% , Europi ečių yra 
466 milijonai arba 12,6%. Rusija 
išskirta iš Europos ir Azijos ir tenai 
gyvena 245 milijonai. Pačifiko akeano 
rajone: Australija, N. Zelandija ir 
salynai-19,7 milijonai arba 1%.

Didieji miestai pasaulyje. Shang
hai - 10,829,000.Tokyo - 8,841,000 
-New York - 7,895,000 - Peking - 
7,570,000-London -7,379,000. Maskva 
-’7,050,000 (AAP)

***

Pajuokas bijo net tas, bu
ris jau nieko nebijo pasauly.
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ŠYPSENOS
Sovietinis humoras

— Mano Laimutei jau trys 
mėnesiai, — sako viena moteriš
kė kitai.

— O mano Vyturėliui tiktai 
du su puse, ir jis jau sėdi...

Čia priėjo Kindžiulis ir pa- 
šnibždomis paklausė:

— Už ką?
Du batai, vienas tonas

Kompozitorius Johanas Strau
sas užėjo kartą į batų parduotu
vę. Ten jis ilgai sėdėjo ir pora 
po poros matavosi batus. Paga
liau jis atsikėlė, mostelėjo nepa
tenkintas ranka ir tarė:

— Matau, kad nerasiu, ko 
jieškojau.

— O ko gi tamsta jieškai? — 
nustebo pardavėjas.

— Jieskau dviejų batų, kurie 
girgždėtų vienu tonu, — atsakė 
Štrausas.
Ar brangus rašalas?

— Tėte, ar rašalas brangus?
— Ne. O kodėl klausi?
— Tai kodėl taip barėsi mamy

tė, kai vakar jį ant staltiesės iš
pyliau? (Genys).

“M.P.” Nr. 50 - 52 po nuotrauka 
Melbourno skautininkų Ramoves na
riai yra viena pavardė iškreipta: vie
toje Z virgždinaitė turi būti Zižmarai- 
tė. Atsiprašome už klaidą.

Ta pačia proga prašome 
visu rašančiu į laikraštį pavardes 
aiškiai rašyti didelėmis raidėmis, 
tada ivyks mažiau klaidu.

Red.

WAjSHTNGTONAS. — Mais
to ir vaistų administracija iš
tyrė, kad vaistinėse parduoda
mas mineralinis ar šaltinių van
duo buteliuose kartais esti blo
gesnis nei miestų vandentiekių. 
S procentai tokio vandens buvo 
rasta net nesveika gerti.

WAISHENGTONAS. — Kon- 
gresmanas John Murphy (dem. 
iš N. Y.) pasiūlė įstatymo pro
jektą, kad Amerika nutrauktų 
bet kokį komercini lėktuvų su
sisiekimą su tom šalinu kurios 
priima oro piratus. <
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